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Preambul
Acest standard (EN 15287 1 :2007) a fost elaborat de Comitetul Tehnic CEN/TC 166 Co!uri de
fum, al c%rui secretariat este de$inut de UNI.
Acest Standard European trebuie s% primeasc% statutul de standard na$ional, fie prin publicarea
unui text identic, fie prin ratificare, pân% cel târziu în martie 2008, !i toate standardele na$ionale în
contradic$ie trebuie anulate pân% cel târziu în martie 2008.
Acest standard înlocuie!te EN 12391-1:2003.
Acest standard face parte dintr-o seria de prescrip$ii listate în continuare:
Co!uri de fum - Proiectare, instalare !i punere în func$iune a co!urilor de fum  Partea 1: Co!uri de
fum pentru aparate de înc%lzire neetan!e.
Co!uri de fum - Proiectare, instalare !i punere în func$iune a co!urilor de fum  Partea 2: Co!uri de
fum pentru aparate de înc%lzire etan!e.
Conform Regulamentului Intern al CEN/CENELEC, institutele na$ionale de standardizare din
urm%toarele $%ri sunt obligate s% aplice acest standard european: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru,
Danemarca, Elve$ia, Finlanda, Fran$a, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Islanda, Letonia, Lituania,
Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceh%,
Slovacia, România, Slovenia, Spania, Suedia !i Ungaria.
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Introducere
CEN/TC 166 a început programul s%u pentru standardizarea co!urilor de fum în urm% cu
aproximativ
15 ani prin standarde referitoare la sec$iuni, la produse, la încerc%ri !i, în sfâr!it, la proiectarea,
instalarea, construc$ia lor !i punerea în func$iune.
Pentru programul de lucru, în ace!ti ultimi ani, prioritatea a fost acordat% standardelor de încercare
!i de produs.
Între timp, cele mai multe standarde de încercare !i de produs au fost publicate sau sunt în faza de
a fi publicate. Pentru a introduce u!or pe pia$a diferitelor $%ri produsele care au fost supuse la
încercare !i certificare conform standardelor europene corespunz%toare, anumite reguli comune
referitoare la proiectare, instalare !i punere în func$iune, sunt utile, în special cele cu referire la
notarea unui co!.
CEN/TC 166/SC 2 a debutat cu activitatea privind standardele de execu$ie referitoare la co!urile
metalice. Primul standard a fost deja publicat în 2003 cu sigla EN 12391-1.
Pentru a nu repeta aceast% activitate pentru toate WG !i SC orientate pe materiale, CEN/TC 166 a
decis în 2002 s% încredin$eze grupului de lucru WG 1 elaborarea unui standard de proiectare,
instalare !i punere în func$iune, independent de material.
CEN/TC 166/WG 1 a început activitatea în 2003 !i a decis mai întâi s% scrie dou% documente, unul
referitor la co!urile conectate la aparatele de înc%lzire neetan!e care depind de aerul din înc%pere
!i cel%lalt referitor la co!urile pentru aparatele de înc%lzire etan!e (cazane), independente de aerul
din spa$iul de amplasare. În cursul elabor%rii acestor documente, au ap%rut dou% tabere cu pozi$ii
puternice, una în favoarea unei specifica$ii tehnice (TS) !i alta în favoarea unui standard european
(EN).
Ca urmare a propunerii CEN/TC 166/WG 1, CEN/TC 166 a decis s% procedeze la vot pentru a !ti
care din cele dou% pozi$ii se recomand% s% se aplice. Membrii CEN/TC 166 au fost de acord cu
elaborarea unui standard european (EN).
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1 Domeniu de aplicare
Acest standard european descrie metoda care stabile!te criteriile de instalare !i de proiectare
pentru sistemele de co!uri de fum, construirea în situ a co!urilor !i tubarea co!urilor existente. Se
furnizeaz% de asemenea informa$ii pentru punerea în func$iune a co!urilor de fum.
Acest standard european trateaz% de asemenea canalele de racordare.
Acest standard european nu se aplic% sistemelor de co!uri independente stabilite în EN 13084-1.
Acest standard european exclude sistemele de co!uri notate cu H (co!uri cu presiune pozitiv%
ridicat%) !i co!uri privind aparatele de înc%lzire etan!e, independente de aerul din spa$iul de
amplasare.
Pentru în$elegerea acestui standard european, termenul instalare include construc$ia.

2 Referin"e normative
Urm%toarele documente de referin$% sunt absolut necesare pentru aplicarea acestui standard.
Pentru referin$ele datate, se aplic% singura edi$ie citat%. Pentru referin$ele nedatate, se aplic% ultima
edi$ie a documentului de referin$% (inclusiv eventualele amendamente).
EN 1443:2003, Conduits de fumée  Exigences générales.
EN 1457, Conduits de fumée  Conduits intérieurs en terre cuite/céramique  Exigences et
méthodes d'essai.
EN 1806, Conduits de fumée  Boisseaux en terre cuite/céramique pour conduits de fumée simple
paroi  Exigences et méthodes d'essai.
EN 1856-1, Conduits de fumée  Prescriptions pour les conduits de fumées métalliques 
Partie 1 : Composants de systèmes de conduits de fumée.
EN 1856-2, Conduits de fumée  Prescriptions pour les conduits de fumées métalliques 
Partie 2 : Tubages et éléments de raccordement métalliques.
EN 1857, Conduits de fumée  Composants  Conduits intérieurs en béton.
EN 1858, Conduits de fumée  Composants  Conduits de fumée simple et multiparois en béton.
EN 12446, Conduits de fumée  Composants  Enveloppes externes en béton.
EN 13063-1, Conduits de fumées  Conduits-systèmes avec conduit intérieur en terre
cuite/céramique  Partie 1 : Exigences et méthodes d'essai relatives à la détermination de la
résistance au feu de cheminée.
EN 13063-2, Conduits de cheminées  Conduits-systèmes avec conduit intérieur en terre
cuite/céramique  Partie 2 : Exigences et méthodes d'essai en conduits humides.
EN 13063-3, Conduits de fumées  Conduits-systèmes avec conduit intérieur en terre
cuite/céramique  Partie 3 : Exigences et méthodes d'essai pour conduits-systèmes à brassage
d'air.
EN 13069, Conduits de fumée  Enveloppes extérieures en terre cuite/céramique pour systèmes de
conduits de fumée  Prescriptions et méthodes d'essai.
EN 13084 (toutes les parties), Cheminées auto-portantes.
EN 13384-1:2002, Conduits de fumée  Méthodes de calcul thermo-aéraulique  Partie 1 :
Conduits de fumée ne desservant qu'un seul appareil.
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EN 13384-2, Conduits de fumée  Méthodes de calcul thermo-aéraulique  Partie 2 : Conduits de
fumée desservant plus d'un appareil de chauffage.
EN 13502, Conduits de fumée  Terminaux en terre cuite/céramique  Prescriptions et méthodes
d'essai.
EN 14297, Conduits de fumée  Méthode d'essai de résistance au gel-dégel des composants de
conduits de fumée.
EN 14471, Conduits de fumée  Systèmes de conduits de fumée avec parois intérieurs en plastique
 Exigences et méthodes d'essai.
EN 14989-1, Conduits de fumée  Exigences et méthodes d'essais pour conduits de fumées
métalliques et conduits d'alimentation en air pour tous matériaux pour des appareils de chauffages
étanches  Partie 1 : Terminaux verticaux air/fumée pour appareils de type C6.

3 Termeni !i defini"ii
Pentru în$elegerea acestui standard european, se aplic% termenii !i defini$iile indicate în EN 1443:2003,
ca !i termenii !i defini$iile urm%toare.
NOT# - Exemple de construc$ie de co!uri !i defini$ii sunt indicate în figurile 1, 2 !i 3, cu identificarea
terminologiei componentelor individuale.

3.1
deschideri pentru vizitare !i cur#"are

component instalat în co!ul de fum sau în canalul de racordare care permite accesul la canalul de
fum pentru inspec$ie sau cur%$are

3.2
ventila"ie inelar#
ventila$ie în spa$iul dintre peretele interior !i peretele exterior al co!ului de fum sau o incint%, care
serve!te la evacuarea produselor de ardere, care pot s% scape, la presiune pozitiv%, din canalul
interior în sistemul de pere$i multipli

3.3
dispozitiv de centrare
component care permite centrarea canalului interior în sistemul de co!

3.4
pies# de adaptare pe sistemul de co!
component care leag% sistemul de co! la un tub de racordare a sistemului de co! sau direct la un
aparat

3.5
colector de condens
component destinat s% colecteze condensul din co!

3.6
registru
dispozitiv utilizat pentru a închide total sau par$ial canalul de fum

3.7
regulator de tiraj
clapet% articulat% echilibrat amplasat% într-o deschidere de canal care s% permit% un debit de aer în
sistemul de co! !i pentru a regla tirajul la nivelul de la ie!irea din cazan

3.8
cot
element de sistem de co! care permite o schimbare a direc$iei canalului
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3.9
clapet# anti-explozie
dispozitiv destinat s% protejeze sistemul de co! împotriva oric%rei suprapresiuni datorat% unei
aprinderi bru!te sau a unei explozii în co!

3.10
zon# de foc
parte izolat% a unei construc$ii pentru a furniza rezisten$a la foc

3.11
barier# împotriva focului
component destinat s% furnizeze o rezisten$% la propagarea focului între înc%peri sau zone de foc

3.12
protec"ie la trecere prin acoperi!
component sau material fabricat pe !antier utilizat pentru a proteja de intemperii trecerea sistemului
de canal prin acoperi!

3.13
canal interior flexibil
tub cu strat simplu sau straturi multiple care poate s% se curbeze în toate direc$iile, f%r% deforma$ie
remanent%

3.14
pies# de adaptare la aparat
component% destinat% s% lege tuburile sistemului de canale de racordare sau sistemul de co! la
aparat

3.15
element antipluvial
parte a unui sistem de co! destinat s% protejeze intrarea apei de ploaie. Acesta poate s% fac% parte
din terminal

3.16
canal interior rigid
canal interior rectiliniu care nu poate s% se curbeze f%r% deforma$ii remanente

3.17
capac de etan!are
parte a unui sistem de co! care împiedic% intrarea apei de ploaie în structura termoizola$iei

3.18
rost de etan!are
zona de asamblare a dou% elemente de co! de fum care nu permite pierderi de gaze de ardere

3.19
produs de etan!are
material care, aplicat sub form% nesolid% într-un rost, îi confer% etan!eitate prin aderare la suprafa$a
rostului celor dou% elemente

3.20
amortizor
component utilizat pentru a atenua zgomotul

3.21
man!et# de trecere prin perete
component care asigur% o deschidere, care se monteaz% într-un perete, plafon sau plan!eu pentru
trecerea unui sistem de co! sau unui canal de racordare
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3.22
priz# de încercare
component care permite accesul pentru e!antionare !i m%surare a gazelor de ardere

3.23
element component T
element de sistem de co! care permite racordarea la un sistem de co!, sub un unghi, a unui aparat,
unui canal de racordare sau unui accesoriu

Legend#
1 sistem de co!
2 canal
3
4
5
6

7 element al sistemului de canal
8 perete combustibil vecin sau c%ptu!eal% sau
incint%
9 element de sistem de co!
10 canal de racordare
11 aparat de înc%lzire
12. distan$a în raport cu materiale combustibile
13 deschidere pentru vizitare !i cur%$are

canal de fum
izola$ie termic%
perete exterior
c%ptu!eal% sau îmbr%c%minte incombustibil%

Figura 1 - Componente !i accesorii ale unui sistem de co! cu
pere"i multipli
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Legend#
A se vedea articolul 3
a

co! de fum într-un !aht sau pu$ executat din elemente prefabricate pline

b

co! de fum interior sau exterior

c

co! de fum din blocuri cu goluri

d

co! de fum într-un pu$ care face parte din structura construc$iei

e

co! de fum într-un pu$ independent de structura construc$iei

Figura 2  Terminologie pentru un sistem de co!
NOT# - Canalul interior poate s% fie din material ceramic, beton, metal sau din material plastic.
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Legend#
A se vedea articolul 3

Figura 3  Terminologie pentru un sistem de co! construit în situ sau tubat
NOT# - Canalul interior poate s% fie din material ceramic, beton, metal sau din material plastic

10

SR EN 15287-1:2008

4 Proiectare
4.1 Generalit#"i
Pentru proiectarea în vederea instal%rii în siguran$% a unui sistem de co! se recomand% s% se
îndeplineasc% etapele care urmeaz%.
Sistemele de co!uri trebuie s% fie conform prescrip$iilor na$ionale !i reglement%rilor na$ionale în
vigoare.

4.2

Date necesare

4.2.1

Surse de date !i informa"ii

Datele !i informa$iile specifice de la 4.2.2 pân% la 4.2.6, dac% sunt necesare, trebuie ob$inute !i
documentate corespunz%tor.
NOT# - Sursele de informare pot fi:
&

cataloage !i documenta$iile produc%torilor de aparate ;

& cataloage !i documenta$iile produc%torilor de sisteme de co!uri, inclusiv instruc$iunile de instalare;
& desene sau planuri de arhitectur% !i/sau studii pe !antier ;
& reguli locale de construire .
O surs% posibil% de date speciale sau mijloace se g%sesc în EN 13384-1 !i anexa A.
4.2.2

Informa"ii privind aparatul de înc#lzire

Informa$ii privind aparatul(le) de înc%lzire (pentru exemplu, a se vedea anexa B) trebuie ob$inute din
documenta$ia produc%torului de aparat, sau în caz c% nu sunt disponibile, în lips%, pot s% fie utilizate
valori din standard (a se vedea EN 13384-1 :2002, anexa B), îns% sursa de date trebuie indicat% în
proiect (a se vedea 4.2.1).
4.2.3

Specifica"ii ale componentelor sistemului de co!

Urm%toarele informa$ii referitoare la specifica$iile produsului sistemului de co! trebuie ob$inute
(a se vedea 4.2.1) :
&

identificare !i notare a sistemului de co! sau a componentelor sistemului de co! construit în
situ, sau pentru tubaj al unui sistem de co! existent (a se vedea de asemenea anexele A, B
!i C);

&

înc%rcarea de proiectare sau în%l$imea maxim% admis% a sistemului de co!, înainte de a fi
sus$inut de elemente, racorduri !i suporturi ;

&

masa componentelor ;

&

instruc$iuni ale produc%torului care privesc instalarea ;

& informa$ii suplimentare pentru dimensionare (a se vedea EN 13384-1).
4.2.4

Informa"ii privind construc"ia !i traseul sistemului de co!

Pentru a permite determinarea traseului sistemului de co!, trebuie s% se ob$in% urm%toarele detalii
necesare privind construc$ia sau structura suportului (a se vedea figura F.1).
Dac% sistemul de co! trebuie sus$inut de structura cl%dirii, aceasta !i materialele utilizate, trebuie s%
fie capabile s% suporte înc%rc%rile care le sunt transmise de sistemul de co!. Leg%turile trebuie s%
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fie compatibile cu materialele de construc$ie ale cl%dirii. Acestea trebuie verificate înainte de
instalarea sistemului de co!.
O list% de informa$ii pentru verificare este indicat% în anexa F.
4.2.5

Condi"ii locale

Trebuie ob$inute informa$ii privind particularit%$ile amplasamentului în materie de mediu ambiant !i
de topografie .
4.2.6

Alimentarea cu aer de ardere

Trebuie ob$inute informa$iile privind dimensiunile înc%perii în care se afl% aparatul de înc%lzire !i
pozi$iile orificiilor de alimentare cu aer de ardere (sursele posibile de date sunt indicate în 4.2.1).

4.3 Cerin"e de proiectare
4.3.1

Generalit#"i

Proiectul privind instalarea sistemului de co! trebuie s% fie detaliat !i documentat. Informa$iile
produc%torilor despre produs pot s% întregeasc% aceast% cerin$%. Se recomand% ca proiectul s%
permit% componentelor tip ale produc%torului de componente de sistem de co!uri, s% fie utilizate în
timpul realiz%rii instal%rii, f%r% a suferi modific%ri. Toate modific%rile de componente, de exemplu de
realizare a deschiderilor sau ajustarea lungimii, nu trebuie f%cute decât dac% ele sunt conform
instruc$iunilor produc%torului.
NOT# - Se recomand% ca sistemul de co! terminat s% aib% o notare conform EN 1443 ( a se vedea anexa C).
Se recomand% ca aceste componente ale sistemului de co! s% fie adoptate în a!a fel ca notarea s% reflecte
adecvarea co!ului la utilizarea prev%zut%. Anexa E furnizeaz% un exemplu pentru notarea unui sistem de co!
metalic, iar anexa A furnizeaz% un exemplu de notare general% a unui sistem de co! conform EN 1443. Se
recomand% ca sistemul de co! terminat s% aib% o plac% de notare ( a se vedea anexa G).

4.3.2

Notare

Sistemul de co! !i canalul de racordare trebuie s% aib% clase de notare corespunz%toare datelor
aparatului de înc%lzire, a!a cum se cere în 4.2.2 !i a datelor structurii construc$iei, a!a cum se cere
în 4.2.4.
Canalul de racordare poate s% aib% o notare diferit% de cea a sistemului de co!, de exemplu atunci
când debitul aparatului de înc%lzire produce o presiune pozitiv% în canalul de racordare.
Fiecare parametru de notare trebuie s% fie dintr-o clas% cel pu$in egal% cu cea cerut% sau trebuie s%
fie dintr-o clas% superioar% conform secven$ei urm%toare :
&

T600 > T450 > T400 > T300 > T250 > T160 > T140 > T120 > T100 > T080 ;

&

H>P>N;

&

Wx > Dx ;

&

D3 > D2 > D1 ;

&

W3 > W2 > W1 ;

&

G>O;

în care
T este clasa de temperatur% ;
P este clasa pentru co!uri care func$ioneaz% la presiune pozitiv%;
N este clasa pentru co!uri care func$ioneaz% la presiune negativ%;
O pentru co!uri de fum f%r% rezisten$% la focul din co!;
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G pentru co!uri de fum rezistente la focul din co!;
xx este distan$a fa$% de materialele combustibile;
!i pentru clasele de coroziune:
W reprezint% condi$iile pentru co!uri de fum care func$ioneaz% în mediu umed;
D reprezint% condi$iile pentru co!uri de fum care func$ioneaz% în mediu uscat;
1 este pentru gaz, !i pentru kerosen care are un con$inut de sulf ' 50 mg/m3;
2 este pentru petrol u!or/ lemn pentru focar deschis;
3
4.3.3

este pentru petrol greu/lemn pentru sobe închise/c%rbune !i turba
Determinarea not#rii sistemului de co! !i a canalului de racordare

4.3.3.1 Generalit#"i
Co!ul de fum trebuie s% aib% atribuite not%rile conform EN 1443 (a se vedea anexa C) .
4.3.3.2 Sistem de co!
Notarea unui sistem de co! instalat trebuie s% fie conform standardelor de produs EN 13063-1 !i
EN 13063-2 pentru produse din ceramic%/argil% ars% !i EN 1858 pentru produse de beton.
Notarea unui sistem de co! metalic instalat trebuie efectuat% dup% anexa H pentru a fi conform
EN 1856-1 (a se vedea anexa C)
Notarea unui sistem de co! instalat trebuie s% fie conform cu standardul EN 14471 privind
componentele, cu excep$ia amplasamentului, reac$iei la foc !i parametrilor canalului.
4.3.3.3 Sistem de co! tubat sau construit in situ
Notarea unui sistem de co! montat în situ sau tubat trebuie determinat%. Metodele de determinare a
not%rii sunt conform calculelor din anexa A sau prescrip$iilor na$ionale sau reglement%rilor
recunoscute pe plan na$ional.
Clasa de temperatur%, clasa de rezisten$% la focul din co! !i distan$a fa$% de materialele
combustibile notarea unui component din sistemul de co! poate s% serveasc% la notarea unui
sistem de co! construit în situ.
NOT# - Exemple privind determinarea not%rii sau a sistemelor de co! tubate !i construite în situ sunt
prezentate în anexele I !i J.

4.3.3.4 Canal de racordare
Notarea unui canal de racordare metalic trebuie indicat% conform anexei K pentru a fi conform% cu
EN 1856-2. Notarea canalelor de racordare pe baz% de componente de sisteme de co!uri, prin
exemplul din EN 1856-1, EN 13063-1 !i EN 14471, trebuie determinat% conform paragrafului
4.3.3.2. Notarea canalelor de racordare construite în situ, care utilizeaz% de exemplu sticla,
componente pe baz% de fibre, sau de argil% ars% precum c%r%mida, trebuie determinat% conform
anexei A.
4.3.4

Materiale de construc"ii

4.3.4.1 Generalit#"i
Materialele complementare care nu sunt furnizate cu sistemul de co!, precum compu!ii de rost
(ciment, mortar !i îmbin%ri), tencuieli, produse de impermeabilizare, fix%ri, !uruburi sau suporturi
complementare, trebuie adaptate la utilizare (de exemplu fa$% de coroziune, de temperatur%, de
rezisten$%).
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4.3.4.2 Sistem de co!uri
Sistemul de co!uri trebuie s% fie conform EN 1856-1, EN 1858, EN 13063-1, EN 13063-2 !i
EN 14471.
4.3.4.3 Sistem de co!uri tubate
4.3.4.3.1

Tuburi interioare

Tuburile interioare pentru tubaje trebuie realizate cu pere$i rigizi, conform condi$iilor din
EN 1457, EN 1856-2 !i EN 1857, sau cu pere$i flexibili, conform condi$iilor din EN 1856-2.
Pentru presiuni pozitive !i func$ion%ri în condi$ii umede, pere$ii interiori !i racordurile (de exemplu
deschiderea de vizitare !i de cur%$are), inclusiv rosturile !i produsele de etan!are, trebuie s% fie
conforme cu aceast% clas% de presiune !i clasa de rezisten$% la condens.
Componentele sistemului de co! conforme condi$iilor din EN 1806, EN 1856-1, EN 1858 !i EN
14471 pot s% fie utilizate de asemenea ca pere$i interiori.
4.3.4.3.2

Izola"ie termic#

Toat% izola$ia între noul perete interior !i peretele exterior trebuie s% fie, fie rigid%, fie dintr-un
material în vrac !i trebuie s% fie certificat pentru domeniul de utilizare, sau s% fie conform
prescrip$iilor na$ionale sau reglement%rilor în vigoare pe plan na$ional.
Rezisten$a sau conductivitatea termic% a izola$iei trebuie ob$inut% de la produc%torul produsului, sau
în absen$a acestei informa$ii, pot fi utilizate valorile tip de conductivitate termic% prezentate
în anexa A.
NOT# 1 - Dac% se utilizeaz% materiale f%r% liant, livrate în vrac, se recomand% s% se ia m%suri de minimizare a
riscului de obturare a tubului interior prin p%trunderea termoizola$iei în canalul de fum de exemplu, prin
adoptarea unui material cu rezisten$% la coroziune corespunz%toare, care este adaptat% !i permite o mi!care
liber% a canalului interior.

Materialul de umplere în vrac cu liant nu trebuie s% împiedice mi!carea liber% a peretelui interior.
NOTA 2 - Pentru a determina efectul unui gol de aer închis, a se vedea tabelul A 3 sau calculul.
NOTA 3 - Pentru a determina efectul unui gol de aer deschis, se recomand% s% se utilizeze un coeficient de
2
transmisie termic% exterior de 8 W/(m K) la calculul transmisiei termice (a se vedea EN 13384-1). Orice izola$ie
suplimentar% la exteriorul golului de aer este exclus% din calcul.

4.3.4.3.3 Perete exterior
Sistemul de co! existent constituie peretele exterior al sistemului de co! tubat. Sistemul de co!
existent trebuie verificat pentru utilizarea prev%zut%. Orice repara$ie a sistemului de co! existent sau
a peretelui s%u exterior (de exemplu pentru rezisten$a la foc, etan!eitate la gaze) trebuie s% fie în
conformitate cu prescrip$iile na$ionale sau reglement%rile recunoscute pe plan na$ional. Valorile tip
ale conductivit%$ii termice sunt prev%zute în anexa A.
4.3.4.4 Sistem de co!uri construite în situ
4.3.4.4.1

Tuburi interioare

Tuburile interioare ale sistemului de co! construit în situ trebuie realizate cu pere$i rigizi conform
condi$iilor din EN 1457, EN 1856-2 !i EN 1857.
Pentru presiune pozitiv% !i func$ion%rile în condi$ii umede, pere$ii interiori !i racordurile (de exemplu
deschidere de vizitare !i de cur%$are), inclusiv rosturile !i produsele de etan!are trebuie confirmate
pentru aceast% clas% de presiune !i clasa de rezisten$% la condens.
Componentele sistemului de co! conform condi$iilor din EN 1806, EN 1856-1, EN 1858 !i
EN 14471 pot de asemenea s% fie utilizate ca pere$i interiori.
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4.3.4.4.2 Izola"ie termic#
Toat% izola$ia între noul perete interior !i peretele exterior trebuie s% fie, fie rigid%, fie dintr-un
material în vrac !i trebuie s% fie certificat pentru domeniul de utilizare, sau s% fie conform
prescrip$iilor na$ionale sau reglement%rilor recunoscute pe plan na$ional.
Rezisten$a sau conductivitatea termic% a izola$iei trebuie ob$inut% de la produc%torul produsului, sau
în absen$a acestei informa$ii, pot fi utilizate valorile tip de conductivitate termic% prezentate în anexa
A.
NOT# 1 - Dac% se utilizeaz% materiale f%r% liant, livrate în vrac, se recomand% s% se ia m%suri de minimizare a
riscului de obturare a tubului interior prin p%trunderea termoizola$iei în canalul de fum de exemplu, prin
adoptarea unui material cu rezisten$% la coroziune corespunz%toare, care este adaptat% !i permite o mi!care
liber% a canalului interior.

Materialul de umplere în vrac cu liant nu trebuie s% împiedice mi!carea liber% a peretelui interior.
NOTA 2 - Pentru a determina efectul unui gol de aer închis, a se vedea tabelul A 3 sau calculul.
NOTA 3 - Pentru a determina efectul unui gol de aer deschis, se recomand% s% se utilizeze un coeficient de
transmisie termic% exterior de 8 W/(m2K) la calculul transmisiei termice (a se vedea EN 13384-1). Orice izola$ie
suplimentar% la exteriorul golului de aer este exclus% din calcul.

4.3.4.4.3

Perete exterior

Componentele sistemului de co!, conforme condi$iilor din EN 12446, EN 1806, EN 1858 !i
EN 13069, pot de asemenea s% fie utilizate drept componente de pere$i exteriori. Pot fi utilizate !i
alte produse, precum c%r%mizile, o$elul, betonul, conform prescrip$iilor na$ionale sau reglement%rilor
recunoscute pe plan na$ional. Caracteristicile de performan$% ale anumitor componente sunt
prev%zute în anexa A .
4.3.4.5 Canale de racordare !i adaptori
Materialul de canal de racordare metalic trebuie s% fie conform cu EN 1856-2. Componente de
sistem de co!, îndeosebi de adaptori, conform EN 1856-1 sau EN 14471, pot fi de asemenea
utilizate. Pere$ii interiori flexibili conform EN 1856-2, pot fi de asemenea utiliza$i drept canale de
racordare dac% sunt accepta$i de reglement%rile na$ionale. Canalele de racordare !i adaptorii pot de
asemenea s% fie construi$i în situ, de exemplu utilizând sticla, compozite din fibre sau chiar
componente din argil% ars% precum c%r%mida, conform prescrip$iilor na$ionale.
4.3.4.6 Componente sau materiale complementare
Componentele sau materialele complementare trebuie s% aib% caracteristici de performan$%
corespunz%toare not%rii componentelor sistemului de co! la care se refer%, de exemplu temperaturi
de func$ionare pentru izola$ie termic%.
4.3.5

Dimensiuni de canal

Canalele de sistem de co! !i de racordare trebuie dimensionate pentru a fi adaptate aparatului de
înc%lzire pentru care sunt utilizate. Metoda de dimensionare a sistemului de co! trebuie s% fie
bazat% pe metodele de calcul de termodinamica fluidelor din EN 13384-1 !i EN 13384-2 .
NOTA 1 - EN 13384-1 descrie o metod% de calcul pentru sistemele de co!uri care deservesc un aparat.
NOTA 2 - EN 13384-2 descrie o metod% de calcul pentru sistemele de co!uri care deservesc mai mult de un
aparat.
NOTA 3 - Produc%torul sistemului de co! sau de aparat de înc%lzire poate s% specifice o dimensiune pentru
canal, dar se recomand% ca aceasta s% nu fie în contradic$ie cu domeniul de dimensiuni calculat conform
EN 13384-1 sau EN 13384-2, dup% caz.
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4.3.6 Traseul sistemului de co!
Se recomand% ca traseul sistemului de co! s% fie determinat în func$ie de pozi$ia aparatului de
înc%lzire, de pozi$ia !tu$ului de evacuare a acestuia, de priza de aer !i de gura de evacuare a
sistemului de co!.
Se recomand% ca traseul sistemului de co! s% fie cât mai scurt !i direct pe distan$a dintre ie!irea din
aparat !i gura de evacuare, s% fie drept !i vertical pe cât posibil, cu o evacuare cât mai aproape de
cel mai înalt punct al cl%dirii (de exemplu de coam%), pentru a asigura un tiraj !i o dispersie a
fumului satisf%c%toare.
Se recomand% ca traseul ales s% permit% tipurilor de componente ale produc%torului de
componente de sisteme de co!, s% fie utilizate cu ocazia realiz%rii instal%rii, inclusiv pentru zonele
înclinate, executate cu sus$ineri, conform instruc$iunilor de instalare ale produc%torului.
Se recomand% s% se acorde aten$ie c%ldurii emis% de sistemul de co! în aplica$ii în care
func$ionarea pe întregul an este susceptibil% de a afecta confortul.
NOT# - O rezisten$% termic% de cel pu$in 0,22 m2K/W este recomandat% pentru clasa de temperatur% T 300 !i
clasele superioare.

4.3.7 Traseul canalului de racordare
Canalul de racordare nu trebuie s% traverseze un tavan, o alt% zon% de foc sau un spa$iu în care s%
nu poat% fi inspectat !i cur%$at.
Un canal de racordare destinat pentru o func$ionare în mediu umed trebuie s% fie înclinat, pentru a
permite colectarea !i evacuarea condensului.
NOTA 1 - Se recomand% ca înclinarea s% fie de cel pu$in 2,50 fa$% orizontal%.
NOTA 2 - Se recomand% ca lungimea canalului de racordare s% fie cât mai scurt% posibil.
NOTA 3 - Se recomand% ca unghiul de intrare al canalului de racordare în sistemul de co! m%surat între axele
canalului de racordare !i axa vertical% a sistemului de co! s% nu dep%!easc% 450 .
NOTA 4 - Pentru aparatele de ardere cu gaz de tip B1, dup% CEN/TR 1749, se recomand% s% se prevad%, f%r%
alte indica$ii contrare în instruc$iunile de instalare ale produc%torului de aparat, un canal vertical direct
deasupra piesei de antirefulare, de lungime suficient%, pentru a împiedica orice refulare în spa$iul de
amplasare al aparatului.

Instruc$iunile de instalare ale produc%torului de aparat de înc%lzire trebuie s% fie înso$ite de
prescrip$ii specifice, în cazul unor condi$ii speciale.
Se recomand% a se acorda aten$ie c%ldurii emise de canalul de racordare în aplica$ii în care
func$ionarea care dureaz% tot anul, ar putea s% afecteze confortul.
NOTA 5 - Se recomand% pentru canalele de racordare o rezisten$% termic% de cel pu$in 0,22 m2 K/W pentru
clasa de temperatur% T300 !i clasele superioare.

4.3.8 Protec"ie împotriva focului (de la exterior la exterior)
Sistemul de co! trebuie s% aib% nivelul de rezisten$% la foc (de la exterior la exterior) cerut, pentru
p%r$ile specifice ale construc$iei pe care o traverseaz%. Rezisten$a la foc cerut% trebuie s% r%spund%
clasific%rii EI (etan!eitate la foc !i izolare termic%). Acest lucru poate fi atins prin prevederile
urm%toare:
&

un sistem de co! având acela!i nivel de rezisten$% la foc cerut;

&

un sistem de co! construit intr-un canal având nivelul rezisten$ei la foc cerut (de exemplu, o
c%ptu!eal% necombustibil%);
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&

un sistem de canal cu c%ptu!eal%, care împreun% satisfac nivelul cerut de rezisten$a la foc .

În absen$a unor metode de încerc%ri europene specificate, rezisten$a la foc trebuie supus% la
încercare conform reglement%rilor na$ionale, pentru a preveni propagarea focului.
Aceasta se aplic% de asemenea proiectelor de instalare care cer folosirea barierelor antifoc, inclusiv
cele care combin% piesele de distan$are sau suporturi de plafon/pardoseal%, conform
reglement%rilor na$ionale.
4.3.9 Distan"a fa"# de materialele combustibile (rezisten"a la foc  de la interior la exterior)
4.3.9.1 Sisteme de co!uri
Distan$a minim% fa$% de materialele combustibile pentru un sistem de co!, trebuie s% fie mai mare
decât cea declarat% de produc%tor, conform standardelor de produs în vigoare sau cea prescris%
prin reglement%rile na$ionale.
Un sistem de co! care traverseaz% un perete sau un tavan din material combustibil, trebuie echipat
cu o man!et% de protec$ie !i/sau un separator, pentru a men$ine distan$a corespunz%toare în raport
cu materiale combustibile sau, în cazul pere$ilor cu goluri, pentru a cuprinde orice umplutur%. Orice
man!et% de etan!are sau de protec$ie care este orientat% spre exterior trebuie protejat% împotriva
intemperiilor.
Distan$a fa$% de materiale combustibile poate fi redus% atunci când întinderea materialului
combustibil este mic%, de exemplu, plintele, c%priorii, grinzile de plan!eu. În anumite circumstan$e,
materialul combustibil poate fi atins. Distan$a redus% nu poate fi autorizat% decât prin reglement%ri
ale statului membru.
4.3.9.2 Sisteme de co! tubat !i construit în situ
Distan$a minim% fa$% de materiale combustibile pentru un sistem de co! construit în situ sau tubat,
trebuie s% fie mai mare decât cea declarat% de produc%tor, conform standardelor de produse în
vigoare, sau de cea determinat% prin calcul, sau de cea prescris% de reglement%rile na$ionale. În
A.8 se prezint% o metod% de calcul.
NOTA 1 - Formula A.1 este destinat% spa$iilor neventilate dintre sistemul de co! !i materialele combustibile !i
indic% temperatura maxim% admisibil% a gazelor de ardere pentru o distan$% dat%.
NOTA 2 - Formula A.2 este destinat% spa$iilor ventilate dintre sistemul de co! !i materialele combustibile !i
indic% temperatura maxim% admisibil% a gazelor de ardere pentru o distan$% dat% .

Un sistem de co! construit în situ traversând un perete din materiale combustibile, trebuie s% fie
echipat cu o man!et% de trecere sau protejat, pentru a men$ine distan$a corespunz%toare fa$% de
materialele combustibile sau, în cazul pere$ilor cu goluri, pentru a cuprinde orice umplutur%. Orice
man!et% de etan!are sau de protec$ie care este orientat% spre exterior trebuie protejat% împotriva
intemperiilor.
Distan$a fa$% de materialele combustibile poate fi redus%, dac% întinderea materialului combustibil
este mic%, de exemplu, plinte, c%priori, grinzi de plan!eu etc. În anumite circumstan$e, materialul
combustibil poate fi atins. O reducere a distan$ei nu poate fi autorizat% decât prin reglement%rile din
statul membru.
NOTA 3 - Un sistem de co! tubat al c%rui pere$i interiori prezint% acelea!i caracteristici cu peretele interior
existent, poate s% cumuleze distan$a existent% fa$% de materiale combustibile.

4.3.9.3 Canal de racordare
Dac% sunt utilizate canale de racordare metalice conform EN 1856-2, trebuie utilizat% distan$a
minim% fa$% de materialele combustibile, declarat% de produc%tor.
Se recomand% ca !i alte canale de racordare care apar$in claselor T100 pân% la T160 s% fie la o
distan$% de minimum 50 mm fa$% de materialele combustibile, dac% sunt montate în condi$ii de
ventilare natural% sau la o distan$% calculat% utilizând formulele A.1 !i A.3.
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Canalele de racordare metalice, ventilate natural, ale c%ror clas% de temperatur% este mai mare sau
egal% cu T200, trebuie s% fie instalate la o distan$% minim% în raport cu materialele combustibile, cel
pu$in egal% cu de trei ori diametrul lor nominal, dar nu mai mic% de 375 mm sau la distan$a
specificat% de reglement%rile na$ionale. Aceast% distan$% minim% fa$% de materialele combustibile
poate fi redus% la 1,5 ori diametrul nominal, dar nu trebuie s% fie mai mic% de 200 mm, dac% o
protec$ie împotriva radia$iei, fabricat dintr-un material incombustibil, montat% între canalul de
racordare !i materialele combustibile adiacente, ar crea un spa$iu de aer.
Pentru canale de racordare realizate pornind de la componentele sistemului de co!, distan$a
minim% fa$% de materialele combustibile trebuie s% fie conform 4.3.9.1 !i 4.3.9.2.
NOT# - Canalele de racordare ale clasei de temperatur% T080 nu cer o distan$% minim% în raport cu
materialele combustibile. Totu!i, un contact direct cu un material combustibil nu este recomandat.

Un canal de racordare care traverseaz% un perete combustibil trebuie s% fie echipat cu o man!et%
de trecere !i/sau o protec$ie care s% men$in% distan$a corespunz%toare fa$% de materialul
combustibil sau, în cazul pere$ilor cu goluri, pentru a cuprinde orice umplutur%. Orice man!eta sau
protec$ie care este orientat% spre exterior trebuie s% fie protejat% împotriva intemperiilor.
Distan$a minim% pân% la materialele combustibile poate s% fie redus% printr-o izola$ie termic%. De
exemplu, distan$a minim% poate s% fie redus% la 10 cm dac% canalul de racordare are o izola$ie
termic% de cel pu$in 2 cm grosime !i conductivitate termic% de 0,04 m2K/W .
4.3.10

Contact uman accidental

Atunci când sistemul de co! nu este complet c%m%!uit !i exist% risc de arsuri accidentale prin
contact uman (a se vedea tabelul A.6), proiectul trebuie s% prevad% un ecran sau un panou de
securitate. Acesta trebuie montat conform instruc$iunilor produc%torului sistemului de co!.
4.3.11

Aprinderea accidental# a materialului în vrac la exterior

Dac% sistemul de co! nu este complet c%m%!uit !i dac% exist% un risc de foc accidental al
materialului în vrac, de c%tre un material combustibil amplasat lâng% sistemul de co!, proiectantul
trebuie s% prevad% un panou de securitate. Acesta trebuie montat conform instruc$iunilor
produc%torului sistemului de co!.
4.3.12

Suporturi

Limit%rile privind în%l$imea !i separarea fa$% de cl%diri, pentru sec$iunile de sisteme de co!
independent, montate la exteriorul cl%dirilor sunt indicate în 4.3.18. Aparatul de înc%lzire nu trebuie
s% suporte greutatea sistemului de co!, în afar% de cazul în care produc%torul aparatului prevede în
instruc$iunile sale o capacitate portant% suficient% !i cur%$area poate fi realizat% f%r% a demonta
sistemul de co!.
Pentru sus$inerea tubulaturii interioare, trebuie s% fie urmate instruc$iunile produc%torului. Dac%
canalele interioare trebuie suportate de console sau de funda$ii la baza sistemului de co!, ele
trebuie adaptate la preluarea înc%rc%rilor transmise de canalul interior, inclusiv de colectorii de
condens, elementele pentru inspec$ie !i cur%$are, precum !i de zonele deviate sau coturile.
4.3.13

Rosturi

Rosturile trebuie realizate în conformitate cu instruc$iunile produc%torului.
Proiectarea rosturilor sistemului de co! trebuie s% fie conform EN 1856-1 !i nu trebuie amplasate în
tavan sau în plan!eu.
4.3.14

Înclinarea sistemului de co!

Proiectarea trebuie s% garanteze c% înclin%rile s% fie sprijinite conform instruc$iunilor produc%torului,
sau cu suporturi !i prevederi de extensie adecvate.
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4.3.15

Acces pentru cur#"are, inspec"ie !i m#sur#ri

Trebuie s% fie disponibil un acces astfel încât s% se poat% inspecta sistemul de co! pe toat%
lungimea sa, de la nivelul adaptorului aparatului de înc%lzire pân% la ie!irea din sistemul de co!, !i
de a putea cur%$a atunci când este necesar (a se vedea anexa L).
Un acces pentru cur%$are trebuie realizat la baz%, se poate realiza !i la partea superioar% a
sistemului de co!, în podul cl%dirii, prin clapeta antiexplozie, pe canalul de racordare sau pe
aparatul de înc%lzire, dar acest lucru trebuie s% fie conform instruc$iunilor produc%torului aparatului
sau sistemului de co! sau numai cu acceptul acestora.
Racordurile utilizate pentru acces, trebuie s% fie din componente compatibile cu un sistem de co!
sau un canal interior.
Acest acces trebuie s% fie situat numai în zonele sigure, în care nu exist% nici un risc de incendiu
sau de explozie.
NOT# - Atunci când un sistem de co! trebuie cur%$at !i printr-un acces situat la partea superioar%, se asigur%
în acest scop o platform% sigur% de lucru.

Trebuie prev%zut un acces în apropierea devierilor mai mari de 30° sau !i în cazul altor devieri,
dac% altfel canalul de fum nu poate fi inspectat sau cur%$at.
Atunci când nu este furnizat cu aparatul, un punct de m%surare obturabil pentru presiune, se
recomand% s% fie furnizat cu canalul de racordare. Se admite ca un astfel de punct de m%surare s%
se pozi$ioneze într-un element drept la o distan$% de dou% diametre interioare, plecând de la ie!irea
aparatului de combustie.
4.3.16

Distan"a între orificii

Orificiile precum deschiderea pentru u!i$a de vizitare !i de cur%$are, regulatoarele de tiraj !i
conexiunile aparatului de înc%lzire din acela!i canal trebuie distan$ate unele fa$% de altele la cel
pu$in un diametru nominal, mai pu$in, atunci când este demonstrat pe alt% cale, c% configura$ia unor
astfel de orificii permite s% se evacueze produsele de ardere în mod satisf%c%tor.
4.3.17

Ventila"ie inelar#

Dac% se cere o ventila$ie inelar% între canalul interior !i peretele urm%tor al sistemului de co!
(de exemplu, pentru a evacua produsele de ardere care pot s% e!apeze din canalul interior în
sistemele multi-pere$i cu presiune pozitiv%), spa$iul dintre canalul interior !i peretele urm%tor al
sistemului de co! trebuie s% fie suficient de mare pentru a asigura o ventilare corespunz%toare
(a se vedea notele). Ventilarea spa$iului trebuie s% fie continu%, începând de la baza sistemului de
co! pân% în atmosfera exterioar%.
NOTA 1 - Spa$iul minim recomandat între canalul interior !i peretele urm%tor al sistemului de co!, este de
30 mm, în afar% de cazul unui canal interior cilindric înconjurat de pere$i cu sec$iune p%trat%, în care caz spa$iul
minim poate s% fie de 20 mm.

Orificiile de intrare !i de ie!ire a aerului !i/sau grila spa$iului de ventilare, nu trebuie s% reduc%
spa$iul de ventilarea inelar%.
NOTA 2 - Se admite ca intrarea în golul de aer s% aib% aceea!i sec$iune de trecere cu cea a sec$iunii
transversale a spa$iului ventilat.

Pentru cur%$area spa$iului se admite s% se prevad% un acces pentru inspec$ie, acolo unde acesta
este necesar.
4.3.18

Amplasare guri de evacuare din sistemul de co!

Gura de evacuare din sistemul de co! trebuie pozi$ionat% pentru a permite evacuarea !i
dispersarea sigur% a produselor de ardere !i pentru a împiedica întoarcerea lor prin traversarea
orificiilor construc$iei.
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Amplasarea gurilor de evacuare din sistemul de co! trebuie s% fie conform prescrip$iilor na$ionale !i
reglement%rilor în vigoare pe plan na$ional.
Atunci când nu exist% cerin$e na$ionale, în anexa M se prezint% un exemplu de pozi$ionare a gurilor
de evacuare din sistemul de co! pentru înc%lzirea cl%dirilor de locuit, sau aplica$ii comparabile,
bazate pe reglement%ri na$ionale tip, cunoscute.
Evacuarea adecvat% a produselor de ardere este confirmat% prin calcule conform EN 13384-1 !i
EN 13384-2, care $ine seama de amplasamentul gurilor de evacuare din sistemul de co! !i efectele
gurilor de evacuare prezente în zona de presiune.
Se consider% c% gura de evacuare din sistemul de co! se g%se!te într-o zon% de vânt, de presiune
contrar% tirajului, dac% pozi$ia sa nu este la cel pu$in 0,4 m deasupra coamei acoperi!ului !i dac%
lungimea liniei orizontale dus% din gura de evacuare a sistemului de co! pân% la intersec$ia cu
acoperi!ul este mai mic% de 2,3 metri, !i dac% gura de evacuare a sistemului de co!, este situat%:
&

pe un acoperi! a c%rui înclinare este mai mare de 40° ; sau

&

pe un acoperi! a c%rui înclinare nu este mai mare de 25°, dac% o deschidere pentru aer !i gura
de evacuare sunt pozi$ionate pe laturi diferite ale acoperi!ului fa$% de coam% !i distan$a
orizontal% în raport cu coama este mai mare de 1,0 m.

NOTA 1  Apropierea de obstacole învecinate, ca de exemplu, cl%diri, copaci, mun$i pot fi de asemenea
considerate defavorabile sistemului de co!. O gur% de evacuare a sistemului de co! care se g%se!te la 15 m
distan$% fa$% de un obstacol , care se întinde sub un unghi orizontal de 300 !i ale c%ror limite superioare se
ridic% la mai mult de 100 fa$% de orizontala dus% de la nivelul gurii de evacuare , poate fi afectat% de turbulen$e
datorate vântului. Aceast% dificultate poate fi surmontat% printr-un terminal de form% aerodinamic%.

Alte dimensiuni, de exemplu cea a zonei interzise, sunt legate de considera$ii de mediu, !i nu de
condi$iile de func$ionare a sistemului de co!.
NOTA 2 - Pentru alte aplica$ii, ca de exemplu care trateaz% instala$ii de ardere industriale sau procedee de
ventilare, determinarea amplasamentului gurilor de evacuare din sistemul de co! poate s% necesite luarea în
considerare a altor criterii, precum calculul dispersiei produselor de ardere în raport cu vecin%t%$ile.

4.3.19

Sec"iuni exterioare

4.3.19.1 Generalit#"i
În%l$imea maxim% a sec$iunilor exterioare ale sistemului de co! trebuie supus% condi$iilor limitative
conform EN 13084-1 :
&

distan$a orizontal% între cl%dire !i peretele exterior al sistemului de co! nu trebuie s%
dep%!easc% 1 m ;

&

distan$a între prinderile laterale de structur% nu trebuie s% dep%!easc% 4 m ;

&

distan$a deasupra ultimei fix%ri de structur% nu trebuie s% dep%!easc% 3 m.

4.3.19.2 Sistem de co!
În%l$imea maxim% a sec$iunilor exterioare ale sistemele de co! trebuie s% fie conform standardelor
de produs în vigoare EN 1856-1, EN 1858, EN 13063-1, EN 13063-2, EN 13063-3 !i EN 14471.
Distan$a dintre suporturi !i în%l$imea f%r% suport declarat% de produc%tor, nu trebuie dep%!ite.
Sistemele de co!uri conform EN 1858 trebuie s% aib% o în%l$ime, f%r% suport, de maximum 4,5 ori
cea mai mic% dimensiune transversal% a sec$iunii !i s% nu dep%!easc% 3 m.
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4.3.19.3 Sistem de co!uri construite în situ
Dac%, din potriv%, nu este prev%zut, de exemplu, în condi$iile corespunz%toare din EN 13084,
în%l$imea maxim% a sec$iunilor exterioare a sistemelor de co! trebuie s% fie conform prescrip$iilor
na$ionale sau reglement%rilor acceptate pe plan na$ional, sau pentru :
&

sistemele de co!uri metalice, nu trebuie s% dep%!easc% 1,5 m deasupra ultimului suport, dac%
grosimea peretelui care transmite înc%rcarea corespunde unei grosimi minime egal% cu 1/200
din diametru !i dac% distan$a între suporturile laterale de dedesubtul sec$iunilor exterioare, nu
dep%!e!te 2 m ;

&

la sistemele de co!uri având un perete de zid%rie, în%l$imea maxim% f%r% suport trebuie s% fie
egal% cu de 4,5 ori cea mai mic% dimensiune transversale limitat% la 3 m, sau nu trebuie s%
dep%!easc% 2,5 m, conform standardelor privitoare la componentele peretelui exterior
EN 13069 (pentru argil% ars%) sau EN 12446 (pentru beton).

Distan$a deasupra ultimei fix%ri de construc$ie, poate fi m%rit% prin sprijiniri, utilizare de suporturi
laterale, ancorare sau utilizare de coloane.
NOT# - Se recomand% ca proiectarea oric%ror sprijiniri , contravântuiri, ancor%ri !i coloane s% fie conform
EN 1993-3-2.

Suporturile pere$ilor sistemelor de co!uri construite în situ trebuie s% fie rigide fa$% de mi!c%rile
laterale.
Fix%rile de perete utilizate, trebuie s% fie cele conform instruc$iunilor produc%torului, !i s% fie
adaptate la materialele de construc$ie din pere$i, care s% fie capabile s% transmit% înc%rcarea la
teren.
4.3.20

Protec"ie împotriva intemperiilor

Dac% sistemul de co! traverseaz% un acoperi! sau un perete, pentru a asigura o protec$ie împotriva
intemperiilor, trebuie utilizat un component sau un material la un unghiu de înclinare corespunz%tor
al acoperi!ului. Dac% sunt folosite tencuieli în situ, proiectarea !i aplicarea lor trebuie s% fie conform
proiectului acoperi!ului !i sistemului de co!.
Dac% infiltrarea apei de ploaie constituie o problem%, protec$ia sistemului de co! împotriva
intemperiilor poate s% se fac% cu un !or$, un strat de mortar sau un finisaj, conform proiectului, !i
compatibile cu substratul, $inând seam% de orice condi$ie în materie de înghe$-dezghe$.
Protec$ia împotriva intemperiilor trebuie realizat% cu materiale având o rezisten$% la temperatur%,
corespunz%toare temperaturii suprafe$ei pere$ilor exteriori.
Dac% sistemul de co! este rezistent la focul din co! !i dac% exist% pericolul de scânteie, materialul
de protec$ie împotriva intemperiilor trebuie s% fie incombustibil.
NOT# - Temperatura suprafe$ei exterioare trebuie luat% din informa$iile indicate de produc%tor pentru
component, sau calculat%, utilizând una din formulele din anexa N.

Dac% materialul de protec$ie împotriva intemperiilor are o rezisten$% la difuzia de vapori de ap%
superioar% fa$% de cea a sistemului de co!, se poate cere o ventilarea inelar% între peretele exterior
al sistemului de co! !i materialul de protec$ie împotriva intemperiilor.
Dac% sistemul sau proiectarea necesit% o ventilare inelar%, protec$ia contra intemperiilor nu trebuie
s% reduc% ventilarea inelar%.
Dac% p%r$i din sistemul de co! trebuie vopsite, sistemul de vopsire trebuie s% fie compatibil cu
substratul.
4.3.21 Protec"ia împotriva tr#snetului
Dac% se cere o protec$ie a construc$iei împotriva tr%snetului, sistemul de co! trebuie s% fie de
asemenea protejat, fie separat, fie prin protec$ia de ansamblu a construc$iei împotriva tr%snetului.
Un sistem de co! metalic nu trebuie s% serveasc% drept protec$ie împotriva tr%snetului.
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4.3.22 Legarea la p#mânt a sistemului de co!
Se recomand% s% se ia în considerare legarea la p%mânt a sistemelor de co!uri metalice, conform
prescrip$iilor na$ionale sau reglement%rilor în vigoare pe plan na$ional.
4.3.23 Regulator de tiraj
Dac% este instalat un regulator de tiraj, se recomand% ca el s% fie situat în aceea!i înc%pere cu
aparatul de înc%lzire, sau într-o înc%pere situat% cât mai aproape de baz%.
4.3.24 Clapet# anti-explozie
Dac% este necesar%, clapeta anti-explozie trebuie s% se g%seasc% în aceea!i înc%pere cu aparatul
de înc%lzire. Clapeta trebuie protejat% de asemenea !i amplasat% în a!a fel încât s% împiedice orice
risc în timpul func$ion%rii. Ea trebuie s% se închid% automat.
4.3.25 Atenuator de zgomot
Dac% se transmite zgomot între aparatul de înc%lzire !i sistemul de co!, se recomand% folosirea
unui atenuator de zgomot corespunz%tor.
Dac% este instalat un atenuator de zgomot, trebuie s% se $in% seam% la calculul dimensiunii
canalului (a se vedea 4.3.5) de pierderile de presiune !i de influen$ele acestuia asupra capacit%$ii
de evacuare a sistemului. Atenuatorul de zgomot trebuie s% aib% propriul s%u suport structural a!a
cum este cerut de produc%tor.
4.3.26 Sistem de evacuare a condensului
Se recomand% s% se $in% seam% de evacuarea condensului.
Dac% condensul trebuie s% deverseze într-un sistem public de evacuare a apelor, trebuie s% se
aplice prescrip$iile na$ionale sau reglement%rile recunoscute pe plan na$ional.
NOT# - Pentru a controla con$inutul de acid, se poate prevedea un neutralizator .

Dac% este previzibil% o condensare de gaze !i nu exist% prev%zut% evacuarea condensului printr-un
colector de condens al aparatului de înc%lzire, sistemul de co! trebuie s% fie prev%zut cu un sistem
de evacuare a condensului.
În cazul sistemelor de co!uri cu suprapresiune, sistemul de evacuare a condensului trebuie s%
reziste la o presiune cel pu$in egal% cu de dou% ori presiunea pozitiv% din sistemul de co!. Aceast%
rezisten$% la presiune poate s% fie ob$inut%, de exemplu, prin instalarea unui sifon. Orice canalizare
trebuie s% aib% un diametru de minimum 12 mm, identic conexiunii din sistemul de evacuare. În caz
de pericol probabil la înghe$, trebuie s% se prevad% o protec$ie împotriva înghe$ului.
4.3.27 Element antipluvial
Dac% apa de ploaie poate s% p%trund% în co! !i nu este evacuat% (a se vedea 4.3.26), poate s% fie
furnizat un element antipluvial, în afar% de cazul în care este interzis prin reglement%ri na$ionale.
Elementul antipluvial poate s% fie integrat într-un terminal.
Dac% formarea de ghea$% constituie un risc (ca de exemplu în aplica$iile cu condensare), trebuie
utilizate terminale supuse la încercarea form%rii de ghea$% (a se vedea EN 14989-1).
Dac% este instalat un element antipluvial, pierderile de presiune !i influen$a sa asupra capacit%$ii de
evacuare a sistemului, trebuie luate în calculul la dimensionarea co!ului (a se vedea 4.3.5).
4.3.28 Sistem de evacuare a apei de ploaie
Atunci când este previzibil% prezen$a apei de ploaie în sistemul de co! sau în aparatul de înc%lzire,
se recomand% un sistem de evacuare a apei de ploaie. Se poate utiliza !i un colector de condens.

22

SR EN 15287-1:2008
4.3.29 Registru de canal
Dac% sunt utilizate registre pentru a izola aparatul de înc%lzire al sistemului de co!, sunt autorizate
numai registrele furnizate ca parte integrant% a aparatului, sau  dac% prescrip$iile na$ionale sau
reglement%rile recunoscute pe plan na$ional permit  fixate pe canalul de racordare, !i care fac
obiectul unui închiz%tor func$ional al aparatului. Dac% sunt utilizate registre pentru reglarea tirajului,
ele trebuie blocate sigur dup% reglare !i trebuie s% aib% un o deschidere minim% conform
instruc$iunilor produc%torului aparatului de înc%lzire, dac% prescrip$iile na$ionale sau reglement%rile
recunoscute pe plan na$ional.
4.3.30 Ventilatoare de evacuare
Ventilatoarele alese trebuie s% aib% rezisten$% la temperatur%, rezisten$% la coroziune !i la condens
corespunz%toare not%rii sistemului de co!. Ventilatorul trebuie dimensionat, în acela!i timp, în raport
cu dimensiunile fizice !i capacit%$ii sale de evacuare, astfel încât s% garanteze evacuarea total% a
produselor de ardere, luând în considerare toate influen$ele datorate ac$iunii vântului, conform
EN 13384-1 sau EN 13384-2.
Pot s% fie instalate ventilatoare de evacuare în sau pe sistemul de co! pentru a u!ura evacuarea
produselor de ardere, cu condi$ia ca :
& pentru aparatele de ardere cu gaz sau petrol, în caz de defectare a ventilatorului aparatului,
ventilatorul de evacuare trebuie deconectat de la aparat conform instruc$iunilor produc%torului
aparatului.
&
pentru aparatele cu combustibili solizi cu ardere mecanic%, în caz de pan% de ventilator !i
aparatul trebuie deconectat, iar sistemul de co! trebuie s% asigure tirajul necesar pentru a evacua
produsele de ardere reziduale în atmosfer%
&
pentru aparatele de ardere cu combustibili solizi cu tiraj natural, cu reglare automat%, ca de
exemplu cazane cu alimentare gravita$ional%, sistemul de co! f%r% ventilator trebuie s% aib%
capacitatea de a evacua 20 % din puterea calorific% nominal% a aparatului.
Ventilatoarele nu trebuie s% creeze o presiune static% pozitiv% în sistemul de co! dac% acesta
!i/sau canalul de racordare este specificat pentru o func$ionare la presiune pozitiv%. Pentru
sistemele de co!uri specificate s% func$ioneze la presiune negativ%, ventilatoarele trebuie s% fie
pozi$ionate astfel încât s% nu poat% produce presiune pozitiv% în sistemul de co!.
Ventilatorul !i canalele de racordare trebuie pozi$ionate astfel încât s% fie posibil% o între$inere
u!oar%.
Caracteristicile ventilatorului de evacuare pot s% figureze pe placa ventilatorului sau în informa$iile
furnizate de produc%tor.
Ventilatorul trebuie s% aib% propriul s%u suport structural. Dac% acesta este necesar, înc%rcarea
structurii suportului asupra sistemului de co!, trebuie s% fie luat% în considerare la proiectarea
structurii sistemului de co!.
NOT# - Dac% sistemul de co! este proiectat s% reziste la focul din co! , ventilatorul poate fi pozi$ionat într-un
by-pas; a se vedea figura 4.
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Figura 4  Instala"ie by  pas
4.3.31 Terminale (pentru sisteme de co! !i sisteme de co! construite în situ
Terminalul ales trebuie s% aib% rezisten$% la temperatur%, rezisten$% la condens, rezisten$% la
coroziune !i la focul din co!, corespunz%toare specifica$iei sistemului de co!. Un terminal instalat
într-o zon% de presiune a!a cum este definit% în EN 13384-1 sau EN 13384-2, trebuie s% posede
propriet%$i aerodinamice care s% permit% evacuarea produselor de ardere $inând cont de influen$a
vântului.
Dac% este necesar, terminalele trebuie s% aib% o rezisten$% la înghe$-dezghe$ conform EN 14297
sau EN 13502.

4.4

Placa de notare a sistemului de co!

Proiectantul trebuie s% stabileasc% con$inutul de informa$ii pentru placa sistemului de co! conform
prescrip$iilor na$ionale !i reglement%rilor în vigoare pe plan na$ional.
Placa trebuie s% fie durabil% !i marcat% în mod indelebil, ca de exemplu, o plac% metalic% gravat%,
imprimat% sau de material plastic imprimat.
Placa trebuie s% cuprind% un avertisment care s% indice c% aceasta nu trebuie s% fie degradat%, nici
acoperit%.
Se recomand% ca informa$iile urm%toare s% fie incluse pe placa sistemului de co!, dac% este
necesar :
&

amplasamentul sistemului de co! ;

&

identificarea produc%torului blocului cu un perete sau canal interior, de exemplu informa$ii
privind marcajul CE ;

& pentru sistemele de co!uri, notarea componentelor conform EN 1856-1, EN 1858, EN 13063-1,
EN 13063-2 !i EN 14471;
& pentru sistemele de co!uri construite în situ !i tubate, notarea final% a co!ului, determinat%
conform 4.3.3 ;
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& rezisten$a termic% la temperatura nominal% de func$ionare ;
& identificarea constructorului (nume/adres%/telefon) ;
& data construirii.
(i, dac% este necesar, se ofer% informa$ii suplimentare, de exemplu pentru elementele exterioare
care nu se v%d direct. Pot fi furnizate !i alte informa$ii, ca de exemplu, documentele tehnice
transmise, privitoare la sistemul de co! executat.
Exemple de pl%ci pentru notarea sistemelor de co! sunt prezentate în anexa G.

5 Instalare
5.1 Generalit#"i
La elaborarea proiectului privitoare la construirea sistemelor de co!uri, sistemelor de co!uri
construite in situ sau tubate trebuie respectate instruc$iunile de instalare ale produc%torului.
Construc$ia trebuie s% fie conform% prescrip$iilor na$ionale sau reglement%rilor recunoscute pe plan
na$ional.
NOTA 1 - Se recomand% ca instalarea s% fie realizat% numai de c%tre un montator calificat.
NOTA 2 - Informa$iile privind verificarea, manipularea !i stocarea pe !antier a materialelor !i componentelor
sunt indicate în anexa L.

Componentele sistemului de co! nu trebuie modificate, în afar% de cazul în care acestea sunt
specificate !i autorizate de produc%torul componentului.
Nu trebuie s% se fixeze de co! elemente suplimentare care afecteaz% stabilitatea structurii
sistemului de co! sau posibilitatea de cur%$are, de exemplu, antene radio !i TV sau turbine eoliene.
NOTA 3 - Se recomand% s% se acorde o aten$ie special% elementelor urm%toare:

&

amplasamentul sistemelor de centrare ;

&

for$a de întindere !i de frecare la introducere asupra canalelor interioare flexibile ;

&

aliniamentul canalelor interioare ;

&

aliniamentul fix%rilor pentru a evita o deforma$ie/o solicitare excesiv% .

NOTA 4 - Se recomand% a se acorda aten$ie necesit%$ii de a se conforma reglement%rilor na$ionale !i locale în
vigoare.

5.2 Construc"ie sistem de co!uri tubate
În sistemul de co! existent, pentru instalarea canalului interior trebuie preg%tite deschideri
suficiente. Intrarea racordului aparatului de înc%lzire/canalului de racordare în sistemul de co!,
trebuie s% fie conform 4.3.3.4.
Orice deschidere în sistemele de co!uri existente nu trebuie realizat% numai cu metode adaptate,
astfel încât s% se creeze o deschidere suficient de mare, f%r% a crea degrad%ri ale structurii
existente.
Pentru introducerea unui nou canal interior la partea superioar% a sistemului de co!, trebuie s% fie
disponibil% o platform% stabil% de lucru.
Orice deschidere trebuie închis% cu ajutorul unor materiale corespunz%toare, astfel încât s% se
ob$in% rezisten$a la foc !i rezisten$a termic% cerut% pentru aplicare. Se verific% libertatea de mi!care
a tubului interior.
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5.3 Placa de notare a sistemului de co!
Orice informa$ie lips% de pe placa canalului interior trebuie s% fie completat% conform 4.4. Placa
sistemului de co! trebuie s% fie fixat% într-un loc vizibil.
NOTA 1 - Amplasamentele posibile sunt situate în apropierea accesului pentru inspec$ie/cur%$are, în
apropierea focarului, la intrarea sistemului de co! sau eventual în apropierea contorului de electricitate, de
ap%, de gaze.
NOTA 2 - Placa sistemului de co! poate s% fie furnizat% de produc%torul componentului sistemului de co! sau
de produc%torul canalului interior.

Exemple de plac% de notare a co!ului sunt prezentate în anexa G.

6 Verificarea final#/punerea în func"iune
Dup% ce s-a terminat instalarea sistemului de co!, acesta trebuie verificat astfel încât s% fie
garantat% instalarea corect%.
În absen$a instruc$iunilor specifice ale produc%torului privind verificarea final%, o list% de
recomand%ri este indicat% în anexa O.
În urma punerii în func$iune, orice document !i oricare recomand%ri privind inspec$ia, cur%$area !i
mantenan$a (a se vedea anexa L), trebuie predate utilizatorului sau reprezentantului s%u.

26

SR EN 15287-1:2008

Anexa A
(informativ%)
Determinarea not#rii co!urilor construite în situ !i co!urilor tubate
A.1 Generalit#"i
Aceast% anex% descrie calculele pentru determinarea claselor de notare individuale ale unui co!
tubat sau construit în situ în conformitate cu EN 1443.
Pentru pere$ii interiori din ceramic%/argil% ars%, corela$ia dintre notarea produsului !i notarea în
conformitate cu EN 1443 este indicat% în tabelul D.1.

A.2 Referin"e normative
EN 771-1, Spécifications pour éléments de maçonnerie  Partie 1 : Brisques de terre cuite
EN 771-2, Spécifications pour éléments de maçonnerie  Partie 2 : Éléments de maçonnerie en
silico-calcaire
EN 1859, Conduits de fumée  Conduits de fumée métalliques  Méthodes d'essais
EN 13216-1, Conduits de fumée  Méthodes d'essai pour les conduits systèmes de fumée 
Partie 1 : Méthodes d'essai générales

A.3 Clasa de temperatur#
Sistemul de co! trebuie s% aib% o clas% de temperaturi egal% sau mai mare ca a temperaturii
maxime a gazelor de ardere la ie!irea din aparatul de înc%lzire, indicat% de produc%torul aparatului
de înc%lzire.
Clasa de temperatur% depinde de materialele utilizate !i temperatura suprafe$ei exterioare
(a se vedea figura A.1).
Clasa de temperatur% trebuie s% fie una dintre urm%toarele:
a) clasa de temperatur% cea mai joas%, determinat% în felul urm%tor :
& clasa de temperaturi egal% sau inferioar% celei mai joase temperaturi pentru toate materialele
de construc$ie; temperatura de utilizare poate s% fie dedus% din notarea unui component al
sistemului de co!, sau, în absen$a informa$iei, pot fi luate valori tip din tabelul A.1;
& clasa de temperatur% a unei construc$ii din argil% ars% sau beton, supus% la încercare conform
EN 12446 sau, respectiv EN 13069.
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Tabelul A.1  Exemple de materiale utilizate pentru izola"ia termic#/peretele exterior al unui
sistem de co! !i clasa de temperatur# maxim# admis#
Material

Clasa de temperatur# maxim#

C%r%mid%

T600

Beton

T600

O$el inoxidabil

T600

Aluminiu

T200

Font%

T600

Argil% ars%

T600

Vat% mineral%

T400

Fibre ceramice

T600

Fibre de sticl%

T400

O$el moale

T600

Cupru

T300

b) clasa de temperaturi cea mai joas%, determinat% în modul urm%tor :
& temperatura limit% a gazelor de ardere (tcalc) care s% asigure c% temperatura maxim% admisibil%
a materialelor combustibile nu este dep%!it%. Aceasta poate fi calculat% utilizând formulele (A.1) sau
(A.2) în func$ie de distan$a în raport cu materialele combustibile !i de ventilare sau nu a spa$iului
dintre sistemul de co! !i materialele combustibile adiacente. Pentru a determina clasa de
temperatur% se utilizeaz% tabelul A.2;
& dac% trebuie s% se $in% seama de un posibil contact uman, în absen$a unui protector de
siguran$%, temperatura limit% a gazelor de ardere (tcalc), care asigur% c% nu este dep%!it%
temperatura maxim% admis% pentru contactul uman la suprafa$a exterioar%. Aceasta poate fi
calculat% utilizând formula (A.2). Pentru a determina clasa de temperatur% se utilizeaz% tabelul A.1.
Tabelul A.2  Domeniu admis de tcalc pentru fiecare clas# de temperatur#
Valori tcalc

Clasa de temperatur# maxim#

tcalc " 100 °C

T080

tcalc " 120 °C

T100

tcalc " 150 °C

T120

tcalc " 170 °C

T140

tcalc " 190 °C

T160

tcalc " 250 °C

T200

tcalc " 300 °C

T250

tcalc " 350 °C

T300

tcalc " 500 °C

T400

tcalc " 550 °C

T450

tcalc " 700 °C

T600

Pentru o valoare cunoscut% (1/#)W !i o temperatur% a suprafe$ei materialelor combustibile
adiacente de 85°C poate s% se utilizeze formula (A.1). Rezisten$a termic% a peretelui încercat
pentru co!uri, conform EN 1859, EN 13216-1 !i EN 12446, este de 3,0 m2 K/W.
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1
t calc 5

6i

411 D 411
& 2 / & h (2 /
3 # 0 Dha 3 # 0 sp
Dh .4 1 1
1 +
( ,2 / &
)
Dha -3 # 0 w 6 a *

( $t c ' t u % & t c , în °C

(A.1)

Formula (A.2) poate s% fie utilizat% pentru un spa$iu ventilat natural x situat la cel pu$in 40 mm de
materialele combustibile. Se ia valoarea corespondent% clasei de temperatur% maxim% admis% din
tabelul A.2.
411
&2 /
6 3#0
5 i
( $t a ' t u % & t a ,
Dh
Dha ( 6 a
1

t calc

în °C

(A.2)

în care:
tcalc

este temperatura calculat% a gazelor de ardere

în °C ;

6i

este coeficientul interior de transfer termic

în W/(m2.K) ;

6a

este coeficientul exterior de transfer termic

în W/(m2.K) ;

(1/#)

este rezisten$a termic% a sistemului de co! sau a canalului de
racordare

în m2.K/W ;

(1/#)sp

este rezisten$a termic% a spa$iului dintre sistemul de co! sau a în m2.K/W ;
canalului de racordare !i a materialelor combustibile adiacente

(1/#)w

este rezisten$a termic% a peretelui adiacent la o suprafa$%
interioar% combustibil%

în m2.K/W ;

Dha

este diametrul exterior al sistemului de co! sau a canalului

în m;

de racordare
Dh

este diametrul interior al sistemului de co! (canal interior) sau
a canalului de racordare

în m ;

tc

este temperatura suprafe$ei materialului combustibil

în °°C ;

tu

este temperatura ambiant%

în C ;

ta

este temperatura suprafe$ei exterioare a sistemului de co! sau în °C.
a canalului de racordare
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Figura A.1  Exemplu de parametri de calcul

Rezisten$a termic% a sistemului de co! trebuie calculat% cu formula (A.3) :
411
2 /= y(
3#0

. Dh

7 ,, 2 ( 8
n

-

n

4 Dh,n & 2 ( d n
( 1n 2
2
Dh,n
3

2
1+
/) în m ( K
/)
W
0*

(A.3)

sau, în care rezisten$a termic% a pere$ilor individuali este calculat%, cu formula (A.4) :
411
2 / 5 Dh (
3#0

.4 1 1

7 ,-,23 # /0
n

(
n

2
1 + în m ( K
)
W
Dh,n *)

(A.4)

în care
(1/#)

este rezisten$a termic% a sistemului de co! sau a canalului de
racordare

în m2.K/W ;

(1/#)n

este rezisten$a termic% a peretelui individual n

în m2.K/W ;
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y

este coeficientul de form%
= 1,0 pentru sec$iuni transversale ovale !i rotunde;
= 1,10 pentru sec$iuni transversale rectangulare !i p%trate pân%
la un raport al unei laturi de 1 :1,5 ;

8n

este coeficientul de conductivitate termic% al materialului peretelui în W/(m K) ;
individual la temperatura sa medie (a se vedea tabelele A.3, A.4
!i A.5

Dh

este diametrul interior al sistemului de co! (canal interior) sau al
canalului de racordare

în m ;

Dh,n

este diametrul hidraulic interior al peretelui individual n

în m ;

dn

este grosimea peretelui individual

în m.

Se recomand% ca influen$a pun$ilor termice pentru sistemele de co!uri metalice, s% fie luat% în
calcul printr-un factor descris în EN 1859.
Rezisten$a termic% a unui perete individual poate fi determinat% utilizând formula urm%toare :

4 Dh,n & 2 ( d n
Dh,n
411
( 1n 2
2 / = y(
2
2 ( 8n
Dh,n
3 # 0n
3

1
2
/ în m ·K/W
/
0

(A.5)

în care :
Dh,n

este diametrul hidraulic interior al peretelui individual

în m ;

dn

este grosimea peretelui individual

în m ;

y

este coeficientul de form% :
= 1,0 pentru sec$iuni transversale ovale !i rotunde ;
= 1,10 pentru sec$iuni transversale rectangulare !i p%trate pân% la
un raport al unei laturi de 1:1,5 ;

8n

este le coeficientul de conductivitate termic% al materialului în W/(m K).
peretelui individual la temperatura sa medie de func$ionare
(a se vedea tabelul A.4 !i tabelul A.5)

Se recomand% ca influen$a pun$ilor termice pentru sistemele de co!uri metalice s% fie luat% în calcul
printr-un factor descris în EN 1859.
Tabelul A.3  Rezisten"a termic# (1/#)x în m².K/W pentru golurile de aer închise care
formeaz# o camer# inelar# vertical#, în func"ie de l#rgimea golului de aer (a se vedea figura
A.1) !i a temperaturii suprafe"ei interioare a golului de aer tx
Temperatura la
suprafa"a
interioar# a
golului de aer

L#"imea golului de aer
10 mm

20 mm

30 mm

40 mm

50 mm

40 °C

0,123

0,147

0,153

0,152

0,150

100 °C

0,087

0,101

0,101

0,100

0,099

150 °C

0,065

0,075

0,075

0,074

0,074

200 °C

0,050

0,055

0,055

0,055

0,054

NOT# - Pentru goluri de aer închise de peste 50 mm !i temperaturi mai mari de 200 °C, se recomand% valoarea de 0 în
absen$a valorii alternative confirmate.
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Valorile se calculeaz% cu ajutorul formulei urm%toare :
Pentru o l%$ime a golului de aer de la 0,01 pân% la 0,05 m (0,01 m ) x ) 0,05 m) :
4 11
2
2 / 5 0,1165 - 0,000488 ( t x & 0,00000065 ( t x
3 # 0x
&

$

4,36 - 0,0351( t x & 0,000082 ( t x2

%( x - $

58 - 0,46 ( t x & 0,0011( t x2

%( x

în m2.K/W

(A.6)

2

Coeficientul de conductivitate termic% 8x al golurilor de aer închise pot fi calculate cu ajutorul
formulei urm%toare :

8x = y (

4 Dh,x & 2 ( x 1
/ în W/(mK)
( 1n 2
/
2
Dh,x
411
0
3
2(2 /
3 # 0x
Dh,x

(A.7)

în care :
(1/#)x

este rezisten$a termic% a golului de aer închis

în m2.K/W ;

tx

este temperatura la suprafa$a interioar% a golului de aer

în °C ;

x

este l%$imea golului de aer

în m ;

8x

este coeficientul de conductivitate termic% a golului de aer închis

în W/(m K) ;

Dh,x

este diametrul hidraulic interior al golului de aer

în m ;

y

este coeficientul de form% :
= 1,0 pentru sec$iuni transversale ovale !i rotunde ;
= 1,10 pentru sec$iuni transversale rectangulare !i p%trate pân% la
un raport al unei laturi de 1:1,5 ;

Rezisten$a termic% a spa$iului dintre sistemul de co! sau canalul de racordare !i materialele
combustibile adiacente, trebuie luate din tabelul A.3, sau calculate cu formula (A.8)
4 11
2
2 / 5 0,1165 - 0,000488 ( t a & 0,00000065 ( t a
3 # 0 sp

$

% $

%

& 4,36 - 0,0351( t a & 0,000082 ( ta2 ( x - 58 - 0,46 ( t a & 0,0011( t a2 ( x 2

2
în m ( K

W

(A.8)

pentru 0,01 m ) x ) 0,05 m.

în care:

(1/#)sp

este rezisten$a termic% a spa$iului dintre sistemul de co! sau canalul în m2.K/W ;
de racordare !i materialele combustibile adiacente

y

este coeficientul de form% :
= 1,0 pentru sec$iunile transversale ovale !i rotunde ;
= 1,10 pentru sec$iunile transversale rectangulare !i p%trate, pân% la
un raport al unei laturi de 1:1,5 ;

Dha

este diametrul exterior al sistemului de co! sau a canalului de în m ;
racordare

ta

este temperatura la suprafa$a exterioar% a sistemului de co! sau a în °C ;
canalului de racordare

x

este distan$a dintre suprafa$a exterioar% sistemului de co! sau a în mm.
canalului de racordare la suprafa$a materialului combustibil (l%$imea
golului de aer)
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Trebuie utilizate valorile urm%toare :
pentru diametre interioare :
9 egale sau mai mari de 0,2 m : diametrul real ;
9 mai mici de 0,2 m : Dh = 0,2 m.
Pentru diametrele mai mici de 0,2 m, diametrele pere$ilor individuali n ai sistemului de co! trebuie
ajustate prin diferen$a dintre diametrul real !i valoarea specificat% de 0,2 m.
Pentru coeficientul exterior !i interior al transferului termic:
!i = 15 W/(m2K),
!a = 8 W/(m2K)
!i pentru temperaturile :
tc = 85 °C ,

tu = 20°C ,
ta

= 100 °C pentru protec$ia la foc,

ta

în ceea ce prive!te contactul uman, dac% sistemul de co! nu este protejat împotriva
contactului uman, a se vedea tabelul A.6.

NOTA 1 - tcalc este valoarea calculat% în func$ie de rezisten$a termic% care indic% temperatura maxim% admis%
pentru îndeplinirea condi$iilor materialului combustibil adiacent pentru contactul uman (pentru exemple de
calcul, a se vedea anexa P)

Conductivitatea termic% sau valorile rezisten$ei pere$ilor individuali trebuie furnizate de produc%torul
produsului, dac% nu, pentru valorile lips%, pot s% fie utilizate cele din tabelele A.4 !i A.5.
Tabelul A.4 Conductivitatea termic# în W/(m.K) pentru materialele de izola"ie (EN 1443)
Material

20 °C

100 °C

200 °C

300 °C

Vat% mineral%, deschis%

0,043

0,080

0,109

0,150

Vat% mineral%, ventilat%

0,049

0,080

0,109

0,170

Vat% mineral%, pl%ci

0,037

0,053

0,073

0,100

Vat% mineral%, cochilie

0,042

0,049

0,070

0,102

Vermiculite

0,062

0,076

0,096

0,126

NOTA 2 - Aceste valori acoperitoare includ un factor de securitate de 1,2 pentru a $ine seama de toleran$ele de
fabricare.
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Tabelul A.5  Conductivitatea termic# în W/(m·K) pentru materialele peretelui exterior
Temperatura medie
Material

20 °C

100 °C

200 °C

1

2
1 200 kg/m3

3
0,60

4
0,63

5
0,66

C%r%mizi cu structur% plin%, c%r%mizi cu
goluri verticale cu structur% închis%,
c%r%mizi pentru umplutur%

1 600 kg/m3

0,82

0,86

0,90

3

2 000 kg/m

1,15

1,20

1,26

C#r#mizi

600 kg/m3

0,40

0,44

0,50

C%r%mizi cu goluri verticale cu grade de
perforare A !i B

800 kg/m3

0,47

0,52

0,59

1 000 kg/m

0,54

0,59

0,67

3

C#r#mizi

Beton

3

800 kg/m

Beton u!or cu structur% închis%
Beton

0,47

0,51

0,55

3

1 200 kg/m

0,74

0,81

0,87

1 600 kg/m3

1,20

1,32

1,42

3

2 000 kg/m

1,92

2,11

2,26

3

800 kg/m

0,34

0,37

0,40

1 200 kg/m3

0,55

0,60

0,65

3

0,90

0,97

1,06

3

2 000 kg/m

1,44

1,55

1,70

Beton

3

600 kg/m

0,22

0,24

0,27

Beton u!or cu structur% deschis% (baz%
natural%)

900 kg/m3

0,34

0,38

0,42

1 200 kg/m

0,49

0,56

0,61

3

600 kg/m

0,23

0,26

0,28

900 kg/m3

0,36

0,40

0,45

3

0,53

0,58

0,66

3

0,72

0,80

0,89

17

17

17

Beton u!or cu structur% deschis%

Beton

Beton u!or cu structur% deschis%,
numai beton expandat

1 600 kg/m

3

1 200 kg/m
1 500 kg/m

O"el inoxidabil

Trebuie s% se utilizeze, pentru temperaturile suprafe$ei exterioare, temperaturile exterioare maxime
din tabelul A.6, dac% este posibil un contact uman accidental.
Statele membre care nu posed% valori, din acest punct de vedere, în reglement%rile proprii, pot s%
aleag% aceste valori.
Tabelul A.6  Temperaturile suprafe"ei exterioare maxime admise, atunci când este posibil
un contact uman accidental
Materialul suprafe"ei exterioare

Temperatura maxim# admis#

Metal  neacoperit

70 °C

Metal  vopsit 50 µm

80 °C

Metal  o$el emailat 160 µm

78 °C

Metal  plastifiat 400 µm

98 °C

Material plastic

93 °C

Argil% ars%/ceramic%, sticl%

85 °C

Beton, marmur%

80 °C

NOT# - Valorile din tabelul A.6 se bazeaz% pe criteriile din EN ISO 13732-1 privind o singur% arsur% de 1 s.

Temperaturile medii !i de suprafa$% ale pere$ilor individuali trebuie calculate în mod iterativ pân% ce
valorile estimate nu sunt mai mici decât valorile calculate.
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Pentru verificarea temperaturilor medii !i de suprafa$% ale pere$ilor individuali care nu sunt prea
joase, se pot utiliza formulele urm%toare :
tm,n 5

tn & tn&1
în C°
2

(A.9)

cu
1

6i

t1 5 tcalc '

1 4 1 1 Dh .4 1 1
1 +
411
( ,2 / & 2 / &
&2 /&
)
6 i 3 # 0 Dha ,-3 # 0 sp 3 # 0 w 6 a )*

( $t calc ' tu % în °C

(A.10)

( $tcalc ' tu % în °C

(A.11)

!i
y(
tn&1 5 tn '

4 D & 2 ( dn 1
Dh
/
( 1n 2 h,n
/
2
2 ( 8n
Dh,n
0
3

1 +
4 1 1 D .4 1 1
411
& 2 / & h ( ,2 / & 2 / &
)
6 i 3 # 0 Dha ,-3 # 0 sp 3 # 0 w 6 a )*
1

sau, dac% rezisten$a termic% a pere$ilor individuali se calculeaz% , cu :
Dh 4 1 1
(2 /
Dh,n 3 # 0n
tn&1 5 tn '
( $tcalc ' tu % în °C
1 4 1 1 Dh .4 1 1
1 +
411
&2 /&
( ,2 / & 2 / &
)
6 i 3 # 0 Dha -,3 # 0 sp 3 # 0 w 6 a )*

(A.12)

în care:
tm,n

este temperatura medie a peretelui individual n

în °C ;

tn

este temperatura la suprafa$a interioar% a peretelui individual n în °C ;

tn+1

este temperatura la suprafa$a exterioar% a peretelui individual n în °C ;

tcalc

este temperatura calculat% a gazelor de ardere

în °C ;

6i

este coeficientul interior de transfer termic

în W/(m2.K) ;

(1/#)

este rezisten$a termic% a sistemului de co! sau a canalului de în m2.K/W ;
racordare

Dh

este diametrul interior al sistemului de co! (canal interior) sau a în m ;
canalului de racordare

Dha

este diametrul exterior al sistemului de co! sau a canalului de în m ;
racordare

(1/#)sp

este rezisten$a termic% a spa$iului dintre sistemul de co! sau în m2.K/W ;
canalul de racordare !i materialele combustibile adiacente

(1/#)w

este rezisten$a termic% a peretelui adiacent unei suprafe$e în m2 K/W ;
interioare combustibile

6a

este coeficientul exterior de transfer termic

în W/(m2 K) ;

tu

este temperatura ambiant%

în °C ;

y

este coeficientul de form% :
= 1,0 pentru sec$iuni transversale ovale !i rotunde ;
= 1,10 pentru sec$iuni transversale rectangulare !i
p%trate, pân% la un raport al laturi de 1:1,5 ;

8j

este coeficientul de conductivitate termic% al unui material al în W/(m K) ;
peretelui individual j la temperatura sa medie

Dh,j

este diametrul hidraulic interior al peretelui individual j
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dn

este grosimea peretelui individual

în m ;

(1/#)j

este rezisten$a termic% a peretelui individual j

în m2 K/W.

Pentru calculul cu formula (A.2), este 42 1 1/

3 # 0 sp

411
5 0 !i 2 / 5 0 .
3 # 0w

A.4 Clasa de presiune
Sistemul de co! trebuie notat cu clasa de presiune a peretelui interior, inclusiv orice rost !i
materiale de etan!are, conform instruc$iunilor produc%torului, dac% nu, sistemul de co! trebuie notat
prin N1 sau N2, în func$ie de canalul interior sau de racordul care are notarea cea mai joas%.

A.5 Clasa de rezisten"# la condens
Sistemul de co! trebuie notat cu clasa de rezisten$% la condens a canalului interior, inclusiv a
rosturilor !i îmbin%rilor, conform instruc$iunilor produc%torului. În caz contrar sistemul de co! trebuie
notat prin D.

A.6 Clasa de rezisten"# la coroziune
Sistemul de co! instalat, trebuie notat cu clasa de rezisten$% la coroziune a produsului de canal
interior, cu excep$ia sistemelor de co!uri metalice.
Sistemul de co! metalic instalat trebuie s% aib% clasa 1 de rezisten$% la coroziune atunci când
notarea canalului interior metalic, conform EN 1856-2 este V1, clasa 2 de rezisten$% la coroziune ,
dac% aceasta este V2, sau 3 dac% este V3. Dac% canalul interior este notat cu Vm, sistemul de co!
trebuie notat prin 1, 2 sau 3 conform reglement%rilor na$ionale în vigoare pentru materialul
component al peretelui interior.
NOTA - Materialele componente ale peretelui interior, care fac parte din notarea conform EN 1856-2, pot s% fie
supuse reglement%rilor na$ionale în ceea ce prive!te ac$iunea de coroziune în sistemul de co! (combinarea
rezisten$ei la condens !i a rezisten$ei la coroziune) !i se recomand% proiectan$ilor s% verifice reglement%rile
locale atunci când materialele admise au specifica$ii corespunz%toare (tip de material !i grosime). Anexa E,
informativ%, prezint% corela$ia dintre specifica$ia materialelor pentru tubaje !i ac$iunea de coroziune, care este
declarat% c% exist% în diversele state membre, la data public%rii acestui standard.

A.7 Clasa de rezisten"# la focul din co!

Un sistem de co! poate s% fie notat ca fiind rezistent la focul din co! "G" dac% :
&

canalul interior este notat ca fiind rezistent la focul din co! ; !i dac%

&

izola$ia termic% declarat% de produc%torul canalului interior este adaptat% pentru utilizare în
aplica$iile focului din co!, sau dac%, izola$ia termic% declarat% de produc%torul izola$iei termice,
este utilizabil% pentru o temperatur% de cel pu$in 900 °C ; !i dac%

&

peretele exterior este conform EN 12446, notat cu cel pu$in T400 !i G sau conform
EN 13069 notat cu T600 (!i a trecut încercarea de !oc termic) sau produsele sistemului de co!
sunt conform EN 1806 !i 1858, notate cu cel pu$in T400 !i G, sau dac% peretele exterior este
realizat conform datelor din tabelul A.7 ; !i dac%

&

toate materialele de etan!are sunt adaptate pentru aplica$iile cu rezisten$% la focul din co!.

Alte sisteme de co! trebuie s% fie notate cu "O".
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NOT# - Aparatele de înc%lzire care ard combustibili produc%tori de funingine  precum combustibilul solid 
necesit% un sistem de co! notat G .

Tabelul A.7  Materialele pere"ilor exteriori pentru sisteme de co!uri care rezist# la focul din
co!, nesupus la încercare pentru distan"a în raport cu materialul combustibil
Clase

Standard

Clasa de temperatur#
minim#

Grosime minim# a
pere"ilor nesupu!i la
încercare

C%r%mizi
Gresii
Elemente de pere$i
exteriori de argil% ars%

EN 771-1
EN 771-2
EN 13069

T400
T400
T600

115 mm
115 mm

A.8 Distan"a în raport cu materiale combustibile
Distan$a fa$% de materialele combustibile trebuie s% fie valoarea maxim% dintre cea stabilit% conform
prescrip$iilor na$ionale sau reglement%rilor recunoscute pe plan na$ional sau de cea stabilit%
conform urm%toarelor criterii :
Pentru sistemele de co! f%r% rezisten$% la focul din co!, distan$a fa$% de materialul combustibil
trebuie s% fie cea din A.3.
Pentru sistemele de co! rezistente la focul din co!, se recomand% ca distan$a fa$% de materialul
combustibil s% fie mai mare decât distan$ele :
& stabilit% pentru func$ionare normal%, conform A.3 ; !i
&
notat% conform standardului de produs sau, dac% peretele exterior este constituit din
materialele din tabelul A.7, distan$a dintre sistemul de co! !i un perete combustibil depinde de
materiale !i de grosimea lor, dar este cel pu$in de 40 mm, iar spa$iul este ventilat natural.
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Anexa B
(informativ%)
Lista de date ale aparatelor de înc#lzire necesare proiect#rii unui sistem de
co! de fum
Pentru adoptarea tipului de sistem de co! de fum (notare cerut#)

Tip de aparat/de arz%tor
Tip de combustibil
Temperatura maxim% (nominal%) a gazelor de ardere
Informa$ii pentru a verifica dac% condensul poate s% fie dirijat c%tre aparat
Pentru dimensionarea sistemului de co!

Tip de aparat/de arz%tor
Tip de combustibil
Debit masic de gaz maximal !i, în cazul unui domeniu, minimum
(sau viteza de ardere !i con$inutul de CO2 corelat
sau debitul caloric !i con$inutul de CO2 corelat
sau puterea caloric% !i randamentul !i con$inutul de CO2 corelat)
Temperatura minim% a gazelor de ardere pentru debitul/puterea caloric% maxim%/nominal(%) !i
minim%
Tiraj minim (pentru sistemul de co! la presiune negativ%) sau presiunea diferen$ial% maxim%
(pentru sistemele de co!uri la presiune pozitiv%)
Con$inutul de CO2 (dac% nu este prev%zut dinainte)
Dimensiune/forma ie!irii aparatelor de înc%lzire
Pentru proiectare, alegerea aparatului, canalului de racordare, a piesei de adaptare a
sistemului de co!

Dimensiune/forma ie!irii aparatelor de înc%lzire
Pozi$ie/în%l$imea ie!irii aparatelor de înc%lzire
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Anexa C
(informativ%)
Exemplu de notare a unui sistem de co! de fum
Sistem de co!
(conform EN 1443) NBS(*)

EN xxxx

-

T400  P1  W 

1 - G100

Num%rul standardului
Clasa de temperatur%
Clasa de presiune
Clasa de rezisten$% la condens
Clasa de rezisten$% la coroziune (durabilitate fa$% de coroziune)
Rezisten$a la focul din co! !i distan$a în raport cu materialele combustibile

(*) NBS = Organism Na$ional de Standardizare (membru CEN)

39

SR EN 15287-1:2008

Anexa D
(informativ%)
Corela"ia dintre notarea parametrilor pentru canalele interioare de argil#
ars#/ceramice !i de beton !i blocuri canal (olane) de argil# ars#/ceramice !i
de beton pentru co!uri
Tabelul D.1  Corela"ia dintre notarea parametrilor pentru canalele interioare !i blocurile
canal (olane) de argil# ars#/ceramice
Notarea canalului interior de
argil# ars#/ceramice
conform EN 1457

Notarea blocurilor canal
(olane) de argil#
ars#/ceramice conform
EN 1806

Notare conform EN 1443

A1N2

FB1N2 a

T 600 N2 D 3 G

FB1N1 a

T 600 N1 D 3 G

A2N2

FB2N2 a

T 600 N2 D 3 O

A2N1

FB2N1 a

T 600 N1 D 3 O

A2P1

T 600 P1 D 3 O sau T 600 P1 W 2 O

B1N2

T 400 N2 D 3 G

B1N1

T 400 N1 D 3 G

B2N2

FB3N2 a

T 400 N2 D 3 O sau T 400 N2 W 2 O

B2N1

FB3N1 a

T 400 N1 D 3 O sau T 400 N1 W 2 O

B2P1
C1N2

T 400 P1 D 3 O sau T 400 P1 W 2 O
FB6 b

T 300 N2 D 3 O

C1N1

T 300 N1 D 3 O

C2N2

FB4N2 a

T 300 N2 D 3 O sau T 300 N2 W 2 O

C2N1

FB4N1 a

T 300 N1 D 3 O sau T 300 N1 W 2 O

C2P1

T 300 P1 D 3 O sau T 300 P1 W 2 O

D1N2

T 200 N2 D 3 O

D1N1

T 200 N1 D 3 O

D2N2

T 200 N2 D 3 G sau T 200 N2 W 2 O

D2N1

T 200 N1 D 3 G sau T 200 N1 W 2 O

D3N2

FB5N2 a

T 200 N2 D 3 O sau T 200 N2 W 2 O

D3N1

FB5N1 a

T 200 N1 D 3 O sau T 200 N1 W 2 O

D3P1
a

montaj la uscat

b

montaj cu mortar

T 200 P1 D 3 O sau T 200 P1 W 2 O

40

SR EN 15287-1:2008
Tabelul D.2  Corela"ia dintre notarea parametrilor pentru canale interioare !i blocuri canal
de beton
Notarea canalului interior de
beton conform EN 1857

Notarea blocurilor canal de
beton conform EN 1858

Notare conform EN 1443

A1

A1

T 600 N1 D 3 G

A2

A2

T 600 N2 D 3 G

B1

B1

T 450 N1 D 3 G

B2

B2

T 450 N2 D 3 G

B3

B3

T 450 N1 D 3 O

C1

C1

T 400 N1 D 3 G

C2

C2

T 400 N2 D 3 G

C3

C3

T 400 N1 D 3 O

D1

D1

T 300 N1 D 3 O

D2

D2

T 300 N1 D 3 O sau T 300 N1 W 2 O

D3

D3

T 300 P1 D 3 O sau T 300 P1 W 2 O

E1

E1

T 250 N1 D 3 O

E2

E2

T 250 N1 D 3 O sau T 250 N1 W 2 O

E3

E3

T 250 P1 D 3 O sau T 250 P1 W 2 O

F1

F1

T 200 N1 D 3 O

F2

F2

T 200 N1 D 3 O sau T 200 N1 W 2 O

G1

G1

T 160 N1 D 3 O sau T 160 N1 W 2 O

G2

G2

T 160 P1 D 3 O sau T 160 P1 W 2 O

H1

H1

T 140 N1 D 3 O sau T 140 N1 W 2 O

H2

H2

T 140 P1 D 3 O sau T 140 P1 W 2 O

J1

J1

T 120 N1 D 3 O sau T 120 N1 W 2 O

J2

J2

T 120 P1 D 3 O sau T 120 P1 W 2 O

K1

K1

T 100 N1 D 3 O sau T 100 N1 W 2 O

K2

K2

T 100 P1 D 3 O sau T 100 P1 W 2 O

L1

L1

T 80 N1 D 3 O sau T 80 N1 W 2 O

L2

L2

T 80 P1 D 3 O sau T 80 P1 W 2 O
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Anexa E
(informativ%)
Notarea sistemului de co!uri metalice !i corela"ia dintre nota"iile materialelor
de canale interioare metalice !i ac"iunea de coroziune în statele membre (SM)
Component de canal

NSB*

EN 1856-1 -

T400 - P1 -

W -

Num%rul standardului
Clasa de temperatur%
Clasa de presiune
Clasa de rezisten$a la condens
Rezisten$a la coroziune (durabilitate în raport cu coroziunea),
specifica$ia privitoare la materiale pentru canale interioare
Rezisten$a la focul din co! !i distan$a fa$% de materiale combustibile
(*) NSB = Organism Na$ional de Standardizare (membru CEN)
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Tabelul E.1  Sisteme de co!uri cu pere"i multipli
Ac"iunea de coroziune
Notare

Austria

Finlanda

Fran"a

Germania

Italia

Elve"ia

Marea
Britanie

Alte
"#ri h

D2 a g

L 11030
L 11040

D1

D1

W1

W1

D1

D1

L 11070
L 11150

D1/W1

W1

D1/W1

W1

W1

W1

D1

D2 a

D2 a

D2 a

L 20030
D2 a

L 20040

D3 f

L 20060
L 30030

D2
D2 b

L 30040
D2 e

L 30060
D2 b

L 30100
L 40040

W1

L 40060

W1

L 40100

D3 c

D3

D3 d

L 50040

W2 a

D2

L 60030

D3

D2

D2

D3/W1

D3/W1

D3 d

D2

D3

L 60060

W2 a

L 60100

D3

W2 a
D3

L 70060
L 70100

D3/W2

W2 a
D3

W2 a

D3/W2

f%r% lemn.

f

f%r% combustibil solid.
pentru clase de temperaturi mai mari de T250, numai D1.
dac% o $ar% nu este listat%, se poate alege coloana unei $%ri

f%r% lemn în focar închis.

g

c

f%r% petrol greu !i lemn/petrol.

h

d

f%r% lemn/petrol.

e

D3

D3 d

D3/W1

L 50100

b

W1

D3 d

L 50050

a

W1

D2 a

L 50030

L 50060

W1

pentru gaze !i pentru lemn în focar deschis.

sau coloana "alte $%ri".
I
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Tabelul E.2  Sisteme de co!uri cu perete simplu
Ac"iunea de coroziune
Notare

Austria

L 11050

Finlanda

Fran"a

D1

D1

Germania l

Italia

Elve"ia

Marea
Britanie

D1

Alte "#ri h

D1

L 11070
L 11100
L 11150

D1
D1/W1

L 20040

W1

W1

D1

D2

W1

D1/W1

W1

W1

D1
D2 a

L 20070
D2 e

L 20100
D2 b

L 30040

D2 e

L 30050
D2 e

L 30100
L 40040

W1

L 40050

D2 a

L 40060

W1

L 40100

D2

D2 a
D3

W1

W1

W1

D2
D3 d
/W1

L 50040
L 50050
L 50060

W1

D2
D3/W1

L 50100

D3 d

L 60030

D3

D2

D3/W1

D3/W1

W2 a

L 60100

D3

D3

L 70060
L 70100
f%r% lemn

b

f%r% lemn în focar închis

D3

D3 d

W2 a

W2 a

D3

L 60060

a

D3 d

d

f%r% lemn/petrol

e

numai pentru gaze !i pentru lemn în focar deschis

D3/W2

D3

W2 a

D3/W2
h

dac% o $ar% nu este listat%, se poate alege coloana unei

I

pentru canale sudate cap la cap

$%ri sau coloana "alte $%ri"
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Tabelul E.3  Canale interioare metalice rigide
Ac"iunea de coroziune
Notare

Austria

Finlanda

Fran"a

D1

D1

L 11050

Germania

Italia

Olanda

Spania

D1

D1

Suedia

Elve"ia

Alte
"#ri h

D1

D1

L 11070
L 11150

D1/W1

L 12050

D1

L 12150

W1

L 13150

D1/W1

W1

L 20xxx k

W1

W1

W1

W1

W1

W1

D1

D1

D1

D1

D2 b

L 20040

D1

D2 a

L 20050
L 30xxx k

D2
D2 e

L 30040
L 30050

D2 e

D2
D2 b

L 30060
D2 e

L 30100
L 40xxx k

W1

L 40040
D2 i

L 40050
L 40060

D3/W1

D2 a

W1

D3/W1

W1

D2 a

W1

W1

W1

L 40100
L 50xxx k

D3/W2 a

L 50040
D3 d

L 50050
L 50060

D3/W1

D2

D3/W1

D3/W1

L 50100

D3 d

L 60060

W2 a

W2 a

W2 a

L 60100

D3

D3

D3

L 70060
L 70100

D2

D3 d

D3 d

D3 d

D2 a

W2 a

W2 a

D2

D3

D3

D3/W2
D3/W2

L 71100

D3

L 71060

W2 a
h

a

f%r% lemn

b

f%r% lemn în focar închis

c

f%r% petrol greu !i lemn/petrol

d

f%r% lemn/petrol

k

e

se aplic% numai specifica$ia care prive!te calitatea materialului

numai pentru gaze !i pentru lemn în focar deschis

n

pentru aparate cu gaze, cu arz%toare atmosferice

i
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Tabelul E.4  Canale interioare metalice flexibile

Austria Finlanda Fran"a Germania Italia

L 11150

Olanda

D1

D1

L 20030

D2 a
/W1

D2a

W1

L 40xxx k

D1

D1

D2 a

D2 a

"#ri h

D1
D2 a /W1

D2 a /
W1

D2 a/ W1
D2 a/W1

W1

D2 a g /W1 D2 a/ W1
D2 a
/W1

L 40020
2xL
40020

D3 c

D3 c

L 40040

D2 a

L 40100

D2

D3 c

D3 c

D3 c

D3 c /W2 a

D3 c/ W2
a

D3 c / W2
a

2xL 50xxx
k
W2 a

D3 c/W2 a

L 50060
L 50100

Alte

D2e

L 30010

2xL
50010

Marea
Britanie

D1/W1

L 12030

L 40010

Suedia Elve"ia

D2
D3 c

D3/W1
W2 a

L 50020
D2 a

L 60010
L 60012
L 60020
L 70xxx k

D2
W2 a
D3 c /
W2 a

L 71010
L 70012
L 70060

D3/W2

a

f%r% lemn

c

f%r% petrol greu !i lemn/petrol

e

numai pentru gaze !i pentru lemn în focar deschis

g

pentru clase de temperaturi superioare de T250, numai D1

h

dac% o $ar% nu este listat%, se poate alege coloana unei $%ri sau coloana "alte $%ri"

k

se aplic% numai specifica$ia care prive!te calitatea materialului

m

numai pentru clasa de presiune N
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Tabelul E.5  Canale de racordare
Ac"iunea de coroziune
Notare

Austria

Finlanda

Fran"a

Germania

Italia

Olanda

Spania

D1

D1

Suedia

Elve"ia

Alte
"#ri h

D1

D1

D1 n

L10150
L 11050

D1

L 11070

D1

D1

L 11150

D1/W1
D1 n

L 11100
L 12050

D1

L 12150

W1

L 13150

W1

W1

W1

L 20xxx k

D1

W1

W1

W1

W1

D1

D1

D1

D1

D2 b

L 20040

D1

D2 a

L 20050
L 20060

D3

L 30xxx k

D2
D2 e

L 30040
L 30050

D2 e

D2
D2 b

L 30060
D2 e

L 30100
L 40xxx k

W1

L 40040
D2 i

L 40050
L 40060

D2 a/W1

D2 a

W1

D3

W1

D2 a

W1

W1

W1

L 40100
L 50xxx k

D3/W2 a

L 50040
D3 d

L 50050
L 50060

D3 d l
D3 d

L 50100
L 60060

D3 l

D3/W1

D3 d

D3 d

D3 d

W2 a

D2 a

W2 a

W2 a

D3

D3

D3

D2

D3

D3

W2 a

D3/W2
D3/W2

L 71060

W2 a

L 71100

D3

a

f%r% lemn

b

f%r% lemn în focar închis

d

D3/W1

W2 a

L 70100

c

D2

W2 a

L 60100
L 70060

D3

D2

e
h

f%r% petrol greu !i lemn/petrol i
f%r% lemn/petrol

numai pentru gaze !i pentru lemn în focar deschis

k

dac% o $ar% nu este listat%, se poate alege coloana
l
unei $%ri sau coloana "alte $%ri"
numai pentru gaze !i petrol u!or al c%rui con$inut
de sulf este mai mic de 0,1 %
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Anexa F
(informativ%)
Exemplu de structur# de construc"ie tip destinat# s# ajute la schimbul de
informa"ii
Ceea ce urmeaz% este o list% de verificare a informa$iilor care pot fi cerute (a se vedea figura F.1) :
& în%l$ime între sol !i plafon (structural sau finit), H1 ;
& în%l$ime între plan!eul intermediar !i plafon (structural sau finit), H2 ;
& în%l$imea acoperi!ului la coam%, H3 ;
& unghiul de înclinare a acoperi!ului, : ;
& în%l$imea !i grosimea grinzilor de lemn pentru plan!eu !i distan$e interax, T1 ;
& în%l$imea !i grosimea grinzilor de lemn pentru acoperi! !i distan$e interax , T2 ;
& în%l$imea !i grosimea grinzilor de lemn pentru c%priori !i distan$e interax, T3 ;
& distan$a orizontal% între axul median al sistemului de co! situat deasupra nivelului acoperi!ului
!i frontonul construc$iei L1 ;
& distan$a orizontal% între axul median al sistemului de co! situat deasupra nivelului acoperi!ului
!i extremitatea coamei construc$iei, L2 ;
& distan$a care traverseaz% podul casei m%surat% în axul sistemului de co!, C1 ;
& în%l$imea între sol !i axul median de racordare în sistemul de co!, C2 ;
& în%l$imea între sol !i baza canalului interior, C3 ;
& în%l$imea total% a sistemului de co! de la sol pân% la ie!irea din canal, C4 ;
& în%l$imea dintre sol !i centrul fiec%rei deschideri, C5 ;
& în%l$imea dintre sol !i cotul inferior pân% la curbura inferioar% a fiec%rei devieri în
care axul median al canalului interior î!i schimb% direc$ia C6 ;
& distan$a vertical% între coturile inferioare !i superioare ale fiec%rei devieri în care
axul median al canalului interior î!i schimb% direc$ia, C7 ;
& distan$a orizontal% între axele mediane verticale ale fiec%rei schimb%ri de direc$ie, C8 ;
& distan$a orizontal% 1 între centrul ie!irii aparatului de înc%lzire !i centrul sistemului de co!, F1 ;
& distan$a orizontal% 2 între centrul ie!irii aparatului de înc%lzire !i centrul sistemului de co!, F2 ;
& în%l$imea de la sol la centrul ie!irii aparatului de înc%lzire, F3 :
& materialele fiec%rui plan!eu ;
& materialele fiec%rui plafon ;
& finisajul acoperi!ului ;
& detalii ale sistemului de co! existent, de exemplu, pentru tubaj, inclusiv :
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& dimensiunile interioare D, pe toat% lungimea sa;
& notarea sistemului de co! existent ;
& materiale de construc$ie destinate s% determine performan$a termic% !i caracteristicile
nominale de rezisten$% la foc ;
& starea !i natura suprafe$ei interioare a sistemului de co! existent ;
& detalii structurale ;
& distan$a de amplasare a gurii de evacuare a sistemului de co! în raport cu obstacolele !i cu alte
deschideri aplicate în construc$ii, de exemplu ferestre/lucarne.
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Figura F.1 - Exemplu de structur# de construc"ie tip destinat# s# ajute la schimbul de
informa"ii

50

SR EN 15287-1:2008

Anexa G
(informativ%)
Exemplu de plac# de notare a unui sistem de co!
G.1 Exemplu pentru un sistem de co!
AVERTISEMENT ! - Aceast% plac% de notare nu trebuie s% fie acoperit% sau !tears%

Sistem de co!
Identificarea produc%torului de produs
Notarea sistemului de co! :

NBS EN 13063-1T400  N1 - D - 3 - G50

Dimensiune nominal# :

200 mm

Rezisten"a termic# :

0,50 m2K/W

Constructor / Adresa / Tel. : ________________________________________________________
Data instal#rii : __________________________________________________________________

G.2 Exemplu pentru un sistem de co! tubat sau construit în situ
În acest exemplu, notarea este stabilit% conform acestui standard european.
AVERTISEMENT ! - Aceast% plac% de notare nu trebuie s% fie acoperit% sau !tears%

Sistem de co!
Notarea sistemului de co! :

NBS EN 15287-1T400 - N2 - D - 3 - G40

Dimensiune nominal# :

220 mm

Rezisten"a termic# :

0,55 m2K/W

Constructor / Adresa /Tel. : ________________________________________________________
Data instal#rii : __________________________________________________________________
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Anexa H
(normativ%)
Determinarea not#rii unui sistem de co! metalic instalat
H.1 Generalit#"i
Notarea unui sistem de co! metalic instalat este aceea!i cu notarea componentului sistemului de
co!, cu excep$ia not%rii clasei de rezisten$% la coroziune a componentelor sistemului de co! metalic.
Notarea sistemului de co! pentru clasa de coroziune a acestor componente, r%mâne pentru
moment conform condi$iilor na$ionale bazate pe specifica$ia materialului din component.

H.2 Clasa de rezisten"# la coroziune
Sistemul de co! instalat trebuie s% aib% clasa de rezisten$% la coroziune 1 dac% notarea canalului
interior conform EN 1856 1 este V1, sau clasa de rezisten$% la coroziune 2, dac% este V2, sau 3
dac% este V3. Dac% componentul sistemului de co! este notat cu Vm, sistemul de co! instalat
trebuie s% fie notat cu 1, 2 sau 3, conform reglement%rilor na$ionale în vigoare pentru materialul
constituent al canalului interior.
Pentru statele  membre care nu au reglement%ri referitoare la acest subiect, pot s% fie alese valori
care provin de exemplu din alte $%ri repertoriate.
NOT# - Materialele constitutive ale canalului interior, incluse în notare conform EN 1856-1, pot s% fac% obiectul
reglement%rilor na$ionale în ceea ce prive!te ac$iunea de coroziune în sistemul de co! (combinarea rezisten$ei
la condens !i a rezisten$ei la coroziune) !i este recomandat% proiectan$ilor s% verifice reglement%rile locale în
ce prive!te materialele autorizate care posed% specifica$ii corespunz%toare (tip de material !i grosime). Anexa
E, informativ%, prezint% corela$ia dintre specifica$iile materialelor pentru tubaj !i ac$iunea de coroziune, care
este declarat% c% exist% în diversele state membre, la data public%rii acestui standard.
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Anexa I
(informativ%)
Exemplu de determinare a not#rii unui sistem de co! tubat prev#zut cu un
canal interior metalic
I.1 Date de intrare pentru un sistem de co! tip tubat
I.1.1 Sistem de co! existent

C%r%mid% de 200 mm x 200 mm, grosime perete de 115 mm,
distan$a fa$% de materialele combustibile x = 50 m, cu ventilare.
I.1.2

Tubaj

Canal interior metalic (f%r% izola$ie termic% ) * 130 mm,
notat prin T400  N1  D  Vm  L 50100 G.
I.1.3 Izola"ie termic#

Cochilie de vat% mineral% declarat% pentru o temperatur% de 950 0C, grosime perete de 30 mm

Legend#

1

Sistem de co! existent

2

Izola$ie termic%

3

Canal interior

4

Material combustibil

Figura I.1  Exemplu de componente ale unui sistem de co! tubat
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I.2 Notarea clasei de temperatur#
I.2.1 Generalit#"i

Urm%toarele not%ri privind clasa de temperatur% pentru acest sistem de co! tubat pot fi ob$inute
conform metodei descris% în A.3 !i cu datele de intrare din I.1.
I.2.2 Caracteristicile materialului

Conform A.3 b), primul paragraf, clasa de temperatur% maxim% admis%, în func$ie de caracteristicile
materialelor utilizate, este urm%toarea :
& canal interior : notare canal interior ; T400 <
& izola$ie :

tabelul F.1

; T600 = ; T400

& perete exterior :

tabelul F.1

; T600 >

I.2.3 Caracteristici de rezisten"# la foc

Conform A.3 b), primul paragraf !i formulele (A.2) (pentru x ) 40 mm !i (A.3) indicate în anexa A,
clasa de temperaturi maxime admise pentru caracteristicile rezisten$ei la foc, este determinat%
astfel:
411
&2 /
3#0
( $t a ' t u % & t a , în °C
5
Dh
Dha ( 6 a
1

t calc

6i

(I.1)

în care

6i = 15 W/m2K, 6a = 8 W/m2K, ta = 100 °C, tu = 20 °C,
Dh = 0,20 m (car ? 0,13 m < 0,2 m),
Dha = 0,20 + 2 . 0,115 + (0,20 - 0,13) = 0,50 m
411
2 /= y(
3#0

. D
h

7 ,, 2 ( 8
n

-

n

4 D & 2 ( dn
( 1n 2 h,n
2
Dh,n
3

2
1+
/) , în m ( K
/)
W
0*

(I.2)

cu dimensiunile:
& pentru canalul interior : D1 = D2 m, d1 = 0,001 m,
& pentru izola$ia termic% : D2 = 0,20 + 2 . 0,001 = 0,202 m, d2 = 0,03 m,
& pentru peretele exterior : D3 = 0,20 + (0,20  0,13) = 0,27 m, d3 = 0,115 m,
!i conductivitatea termic% :
& pentru canalul interior (în tabelul A.5) : +1 = 17 W/mK) ;
& pentru izola$ia termic% (din tabelul A.4 pentru cochilie de vat% mineral% !i estimat% la 300 °C) :
+2 = 0,102 W/(mK);
& pentru peretele exterior (din tabelul A.5 pentru c%r%mizi cu structur% plin%, 1600 kg/m3 !i
estimat% la 200 °C) :
+3 = 0,90 W/(mK) ;
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NOT# - Temperaturile medii trebuie calculate prin itera$ie pân% ce aceste valori estimate nu sunt mai mici
decât valorile calculate.

. 0,20
4 0,20 & 2 ( 0,001 1
411
( ln 22
2 / = l,0 ( ,
// &
0,20
3#0
3
0
- 2 ( 17

&

0,20
4 0,202 & 2 ( 0,03 1
( ln 22
// &
2 ( 0,102
0,202
3
0

&

4 0,27 & 2 ( 0,115 1+
m2
0,20
( ln 22
/) 5 0,324
/
K(W
2 ( 0,90
0,27
0*
3

; t calc

(I.3)

1
& 0,324
15
5
( $100 ' 20 % & 100 5 725 @C
0,20
0,50 ( 8

;

tabelul A.2 ; T600.

I.2.4 Contact uman

Conform A.3 b), al doilea paragraf, clasa de temperatur% maxim% admis% pentru contactul uman
este determinat% luând în considerare o temperatur% de suprafa$% exterioar% maxim% admis%
pentru c%r%mizi (aproape egal% cu cea a betonului) ta = 80 °C (a se vedea tabelul A.6)

; t calc

1
& 0,324
15
5
( $80 ' 20 % & 80 5 549 @C
0,20
0,50 ( 8

;

tabelul F.2 ; T400.

I.2.5 Determinarea clasei de temperatur#

Conform A.3, clasa de temperatur% a sistemului de co! tubat, este clasa de temperatur% cea mai
sc%zut% din 1.2.2, 1.2.3 !i 1.2.4 :
; Minimum T400, T600, ; "T400".
I.2.6 Verificarea temperaturilor medii

Conform A.3, temperatura medie a pere$ilor individuali n poate s% fie calculat% cu formulele (A.9)
pân% la (A.11) :
tn & tn&1
în °C
2

tm,n 5

(I.4)

cu :

1
t1 5 tcalc '

6i
1 +
4 1 1 D .4 1 1
411
& 2 / & h ( ,2 / & 2 / &
)
6 i 3 # 0 Dha ,-3 # 0 sp 3 # 0 w 6 a )*
1

y(
t n &1 5 t n '

4 D & 2 ( dn
Dh
( ln 2 h,n
2
Dh,n
2 ( 8n
3

1
/
/
0

1 +
411
4 1 1 D .4 1 1
& 2 / & h ( ,2 / & 2 / &
)
6 i 3 # 0 Dha ,-3 # 0 sp 3 # 0 w 6 a )*
1
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Cu valorile din I.2.3 !i tcalc = 500 °C pentru T400 (a se vedea tabelul A.2) !i 42 1 1/

3 # 0 sp

411
5 0 !i 2 / 5 0
3 # 0w

temperaturile de suprafa$% sunt :

1
15
t1 5 500 '
( $500 ' 20% 5 427 @C
1
0,20 .
1+
& 0,324 &
( ,0 & 0 & )
15
0,50 8*

4 0,20 & 2 ( 0,001 1
0,20
( 1n 22
//
2 ( 17
0,20
3
0 ( $500 ' 20% 5 427 @C
t 2 5 427 '
1
0,20 .
1+
& 0,324 &
( 0&0& )
15
0,50 ,8*
1,0 (

0,20
4 0,202 & 2 ( 0,03 1
( 1n 22
//
2 ( 0,102
0,202
3
0 ( $500 ' 20% 5 149@C
1
0,20 .
1+
& 0,324 &
( 0&0& )
15
0,50 ,8*

1,0 (
t 3 5 427 '

0,20
4 0,27 & 2 ( 0,115 1
( 1n 22
//
2 ( 0,90
0,27
3
0 ( $500 ' 20 % 5 74 @C
t 4 5 149 '
1
0,20 .
1+
& 0,324 &
( 0&0& )
15
0,50 ,8*
1,0 (

!i temperaturile medii
&

canalului interior : t m,1 5

&

izola$iei termice: t m,2 5

&

peretelui exterior : t m,3 5

427 & 427
5 427 @C
2

427 & 149
5 288 @C
2
149 & 74
5 112 @C
2

I.3 Notarea clasei de presiune
Conform A.4, notarea canalului interior pentru clasa de presiune, indic% clasa de presiune a
sistemului de co! tubat. Este "N" pentru sistemul de co! descris în I.1.
I.4 Notarea clasei de rezisten"# la condens

Conform A.5, notarea canalului interior pentru clasa de rezisten$% la condens, indic% clasa de
rezisten$% la condens a sistemului de co! tubat. Este "D" pentru sistemul de co! descris în I.1.

I.5 Notarea clasei de rezisten"# la coroziune
Conform A.6, notarea canalului interior pentru clasa de coroziune, indic% clasa de coroziune a
sistemului de co! tubat. Materialul de canal interior L 50100 poate s% fie utilizat în sistemul de
condi$ii uscate pentru clasa de coroziune "3" (a se vedea tabelul E.3).
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I.6 Clasa de rezisten"# la focul din co!
&

canalul interior este notat ca rezistent la focul din co! ;

&

izola$ia termic% este certificat% pentru o temperatur% de 950 °C ;

&

peretele exterior este constituit conform cu tabelul din A.7 ;

&

distan$a în raport cu materialele combustibile x = 50 mm, cu ventilare.

Conform A.7, sistemul de co! poate s% fie notat cu G pentru clasa de rezisten$% la focul din co!.

I.7 Distan"a în raport cu materiale combustibile
Distan$a în raport cu materialele combustibile este dat% de distan$a în raport cu materialul
combustibil al sistemului de co! existent. x = 50 mm, pentru sistemul de co! descris în I.1.
; "G50" .

I.8 Notare sistem de co! tubat
Conform I.2 la I.7 !i anexa C, notarea final% a sistemului de co! tubat descris în G.1 este
urm%toarea :
Sistem de co! NBS EN 15287-1 T400 - N1 - D - 3 - G50

1.9 Plac# de notare a sistemului de co! tubat din acest exemplu
AVERTISSEMENT ! - Aceast% plac% de notare nu trebuie s% fie acoperit% sau !tears%

Sistem de co!
Întreprindere, Strad%, Localitate
Notare sistem de co! :

NBS EN 15287-1

Dimensiune nominal#:

130 mm

Rezisten"a termic# :

0,32 m2K/W

Rezisten"a la curgere :

1 mm

T400 - N1 - D - 3 - G50

Instalator / Adresa / Tel. : Domn "Intel", Strad% "Intel", 99999 Ora! "Intel" /99999-0000000
Data instal#rii : 2004-06-22
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Anexa J
(informativ%)
Exemplu pentru determinarea not#rii unui sistem de co! tubat prev#zut cu
canal interior de argil# ars#/ceramice
J.1 Date de intrare pentru un sistem de co! construit în situ
J.1.1 Generalit#"i
NOT# - Acest exemplu, aplicat astfel la o instala$ie neobi!nuit%, demonstreaz% cum se determin% securitatea
!i dimensiunile întregii construc$ii.

J.1.2 Canal interior

Canal interior de argil% ars%/ceramic% (f%r% izola$ie), grosime de perete de 8 mm, A 130 mm,
notat B2N1.
Cu tabelul D.1, notarea acestui canal interior de argil% ars%/ceramic%, conform EN 1443,
este T 400 N1 D 3 O sau T 400 N1 W 2 O.
J.1.3 Izola"ie termic#

Vat% mineral% declarat% pentru o temperatur% de 910 °C !i o rezisten$% termic% de 0,40 m²K/W,
grosime perete de 30 mm.
J.1.4 Anvelop#

Lemn, grosime de perete de 15 mm, (1/#)w = 0,1 m²K/W, distan$% în raport cu sistemul de co!
x = 20 mm.

Legend#

1

Izola$ie termic%

2

Canal interior

3

Anvelop% combustibil%

Figura J.1  Exemplu de componente ale unui sistem de co! construit în situ
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J.2 Notarea clasei de temperatur#
J.2.1 Generalit#"i

Notarea temperaturii pentru acest sistem de co! construit în situ este ob$inut% conform metodei
descrise în A.3 !i cu datele de intrare din J.1.
J.2.2 Caracteristicile materialului

Conform A.3 b), primul paragraf, clasa de temperaturi maxime admise, în func$ie de caracteristicile
materialelor utilizate, este urm%toarea :
&

canal interior :

notarea canalului interior

; T400<
=

&

izola$ie termic% :

T400

; T600>

tabelul A.1

J.2.3 Caracteristici de rezisten"# la foc

Conform A.3 b),al doilea paragraf !i formulele (A.1), (A.4) !i (A.8), clasa de temperaturi maxime
admise pentru caracteristicile de rezisten$% la foc, este determinat% dup% cum urmeaz% :
1
t calc 5

6i

411 D 411
& 2 / & h (2 /
3 # 0 Dha 3 # 0 sp
Dh .4 1 1
1 +
( ,2 / &
)
Dha -3 # 0 w 6 a *

( $t c ' t u % & t c , în °C

(J.1)

în care
6i = 15 W/m²K, 6a = 8 W/m²K, tc = 85 °C, tu = 20 °C,
Dh = 0,20 m (pentru c% ? 0,13 m < 0,2 m),
Dha = 0,20 + 2 · (0,008+0,030) = 0,276 m

411
2 / 5 Dh (
3#0

.4 1 1

7 ,-,23 # /0
n

(
n

1 +
)
Dh,n *)

m2 ( K
, în W

(J.2)

în care
D1 = Dh = 0,20 m, D2 = 0,13 + 2 · 0,008 = 0,216 m,
9 Canal interior :

(f%r% izola$ie termic%)

;

m2 ( K
411
2 / 5 0,00
W
3 # 01

9 Izola$ie termic% :

(valoare declarat%)

;

m2 ( K
411
2 / 5 0,40
W
3 # 02

0
0,40 1
m2 ( K
&
// 5 0,370
W
3 0,20 0,216 0

; 42 1 1/ 5 0,20 ( 422
3#0

!i
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4 11
2
2 / 5 0,1165 - 0,000488 ( ta & 0,00000065 ( ta
3 # 0 sp

$

% $

%

& 4,36 - 0,0351( ta & 0,000082 ( ta2 ( x - 58 - 0,46 ( ta & 0,0011( ta2 ( x 2
2
în m ( K

(J.3)

W

sau

ta = 100 °C (estimat%), x = 0,02 m
4 11
2
2 / 5 0,1165 - 0,000488 (100 & 0,00000065 (100
3 # 0 sp

;

$

%

$

%

& 4,36 - 0,0351(100 & 0,000082 (100 2 ( 0,02 - 58 - 0,46 (100 & 0,0011(100 2 ( 0,02 2
5 0,098

; t calc

m2 ( K
W

1
0,20
& 0,370 &
( 0,098
15
0,276
5
( $85 ' 20 % & 85 5 287 @C
0,20 .
1+
( ,0,1 & )
0,276 8*

;

tabelul A.2 ; T200.

J.2.4 Contact uman

În caz de contact uman nu se produce accident de tip arsur% conform H.1. Nu este deci necesar s%
se efectueze verific%rile conform A.3, b), paragraful trei.
J.2.5

Determinarea clasei de temperatur#

Conform A.3, clasa de temperaturi a sistemului de co! construit în situ, corespunde clasei de
temperaturi cea mai joas% din J.2.1, J.2.2 !i J.2.3 :
; Minimum de T400, T200, ; "T200".
J.2.6 Verificarea temperaturii la suprafa"a exterioar# a sistemului de co!

Conform J.2, temperatura suprafe$ei exterioare a sistemului de co! poate s% fie calculat% cu ajutorul
formulelor (A.10) !i (A.12) :
1
t1 5 tcalc '

6i
1 4 1 1 Dh .4 1 1
1 +
411
( ,2 / & 2 / &
&2 /&
)
6 i 3 # 0 Dha -,3 # 0 sp 3 # 0 w 6 a )*

( $t calc ' tu %

în °C

(J.4)

!i
Dh 4 1 1
(2 /
Dh,n 3 # 0n
tn&1 5 tn '
( $tcalc ' tu %
1 4 1 1 Dh .4 1 1
1 +
411
&2 /&
( ,2 / & 2 / &
)
6 i 3 # 0 Dha ,-3 # 0 sp 3 # 0 w 6 a )*
în °C

(J.5)

Cu valorile din J.2.3 !i tcalc = 250 °C pentru T200 (a se vedea tabelul A.2), temperaturile de
suprafa$% sunt :
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1
15
t1 5 250 '
( $250 ' 20% 5 227 @C
1
0,20 .
1+
& 0,370 &
( 0,098 & 0,1 & )
15
0,276 ,8*
!i
t a 5 t 2 5 227 '

0,370
( $250 ' 20 % 5 100 @C
1
0,20 .
1+
& 0,370 &
( 0,098 & 0,1 & )
15
0,276 ,8*

J.3 Notarea clasei de presiune
Conform A.4, notarea canalului interior pentru clasa de presiune, indic% clasa de presiune a
sistemului de co! construit în situ. Este "N1" pentru sistemul de co! descris în J.1.

J.4 Notarea clasei de rezisten"# la condens
Conform A.5, notarea canalului interior pentru clasa de rezisten$% la condens, indic% clasa de
rezisten$% la condens a sistemului de co! construit în situ. Poate fi "D" sau "W" pentru sistemul de
co! descris în J.1.

J.5 Notarea clasei de rezisten"# la coroziune
Conform A.6, notarea canalului interior pentru clasa de coroziune, indic% clasa de coroziune a
sistemului de co! construit în situ. Pentru tubajul descris în J.1, poate fi vorba de "3" pentru clasa
de condensare "D" sau "2" pentru clasa de rezisten$% la condens "W".

J.6 Clasa de rezisten"# la focul din co!
Datorit% faptului c% peretele exterior nu este un component, de exemplu conform EN 12446, notat
cel pu$in în T400 !i G, !i nici realizat conform tabelului A.7, sistemul de co! nu este rezistent la focul
din co! !i deci trebuie s% fie notat cu O pentru clasa de rezisten$% la focul din co! conform F.6.

J.7 Distan"a fa"# de materialele combustibile
Conform A.8, distan$a materialelor combustibile este indicat% de distan$a la anvelopa din material
combustibil, x = 20 mm pentru sistemul de co! descris în J.1 :
; "O20".

J.8 Notarea sistemului de co! construit în situ
Conform J.2 la J.7 !i anexei C, notarea final% a sistemului de co! construit în situ, descris în A.1
este urm%toarea :
Sistem de co! NBS EN 15287-1 T200 - N1 - D - 3 - O20
sau sistem de co! NBS EN 15287-1 T200 - N1 - W - 2 - O20
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Tabelul J.1  Placa de notare a sistemului de co! construit în situ din acest exemplu
AVERTISSEMENT !  Aceast% plac% de notare nu trebuie s% fie acoperit% sau !tears%

Sistem de co!
Antrepriza, Strada, Localitatea
Notarea sistemului de co! :

NBS EN 15287-1

T200 - N1 - D - 3 - O20

sau T200 - N1 - W - 2 - O20
Dimensiune nominal# :

130 mm

Rezisten"# termic# :

0,34 m2K/W

Rezisten"# la curgere :

1,5 mm

Instalator / Adresa / Tel. : Domn "Intel", Rue "Intel", 999 Ora! "Intel" /99999-0000000
Data instal#rii : 2002-06-22
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Anexa K
(normativ%)
Determinarea not#rii unui canal de racordare metalic instalat
K.1 Generalit#"i
Se admite ca notarea unui canal de racordare metalic instalat, s% fie identic% cu notarea pentru
componentul de canal de racordare metalic conform EN 1856-2, cu excep$ia not%rii pentru clasa de
rezisten$% la coroziune. Notarea pentru clasa de coroziune pentru aceste componente r%mâne,
pentru moment, conform condi$iilor na$ionale bazate pe caietul de sarcini al componentului.

K.2 Clasa de rezisten"# la coroziune
Canalul de racordare trebuie s% posede clasa de rezisten$% la coroziune 1, dac% notarea canalului
de racordare conform EN 1856-2 este V1, sau clasa de rezisten$% la coroziune 2, dac% ea este V2,
sau 3, dac% este V3. Dac% componentul canalului de racordare este notat Vm, canalul de racordare
metalic trebuie s% fie notat 1, 2 sau 3, conform reglement%rilor na$ionale în vigoare pentru materialul
care constituie canalul de racordare.
NOT# - Materialele constitutive ale canalului de racordare metalic, care face parte din notare conform
EN 1856-2, pot face obiectul reglement%rilor na$ionale în ce prive!te ac$iunea de coroziune (combinarea
rezisten$ei la condens !i a rezisten$ei la coroziune) !i se recomand% proiectan$ilor s% verifice reglement%rile
locale când materialelor autorizate posed% specifica$ii corespunz%toare (tip de material !i grosime). Anexa E,
informativ%, indic% corela$ia între specifica$iile de materiale pentru tubaj !i ac$iunea de coroziune, care este
declarat% c% exist% în diversele state membre, la data public%rii acestui standard. Pentru statele membre care
nu posed% reglement%ri care privesc acest subiect, pot fi alese valori, care provin, de exemplu, din alte $%ri.
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Anexa L
(informativ%)
Recomand#ri pentru inspec"ie, cur#"are !i între"inere
L.1 Generalit#"i
Se recomand% ca instalatorul s% se asigure c% informa$iile prezentate în L.2 !i L.3, sunt furnizate
utilizatorului.

L.2 Inspec"ie !i cur#"are
Eficien$a !i securitatea unui sistem de co! depind de cur%$area !i/sau de verificarea
corespunz%toare !i periodic%. Se recomand% ca atât cur%$area cât !i inspec$ia s% fie documentate.
Se recomand% ca aceste documente s% fie p%strate de utilizator !i/sau de persoana autorizat%.
Se recomand% s% fie stabilit un program de cur%$are a co!ului, dac% este necesar.
Se recomand%, ca metoda curent% de cur%$are, folosirea în acest scop a unei perii, care, pentru
sistemul de co! din material plastic s% nu fie de o$el. Pentru sistemele de co!uri metalice, se
recomand% ca periile s% nu fie din o$el. Se recomand% ca orice variant% de metod% curent% s% fie
conform% cu instruc$iunile de cur%$are ale produc%torului.
NOT# - Se recomand% s% se procedeze la inspectarea unui sistem de co! cel pu$in odat% pe an, de c%tre o
persoan% autorizat%.

L.3 Între"inere
Se recomand% ca între$inerea sistemului de co! s% se fac% atunci când este necesar, pentru a se
asigura astfel c% ansamblul instala$iei de evacuare r%mâne în bun% stare de func$ionare. Se
recomand% ca, înlocuirea oric%rui component care prezint% semne de deteriorare, s% se fac% sub
îndrumarea unei persoane competente !i orice problem% de etan!eitate a peretelui canalului de
fum s% fie remediat%.
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Anexa M
(informativ%)
Amplasarea gurii de evacuare a sistemului de co!
Figura M.1 prezint% un exemplu de amplas%ri ale gurilor de evacuare din sistemul de co! pentru
înc%lzirea locuin$elor sau în cazuri de aplica$ii comparabile. Acest exemplu a fost stabilit plecând de
la reglement%rile na$ionale tip. Tabelul M.1 con$ine dimensiunile recomandate pentru pozi$ionarea
gurilor de evacuare ale canalului de co!, bazat de asemenea pe reglement%rile na$ionale.
Dimensiuni în metri

Legend#

1

Ferestre !i deschideri adiacente amplas%rii gurii de evacuare pe un acoperi! înclinat

2

Zone de amplas%ri interzise

3

Pere$i care pot s% fac% parte din aceea!i construc$ie sau din construc$ii adiacente

4

Marginea structurii inferioare, având acoperi! - teras% sau 10 m distan$% pân% la cl%direa mai înalt
utilizându-se valoarea maxim% a celor dou% distan$e

5

Punctul cel mai înalt al unei cl%diri al%turate

6

Zone de amplas%ri permise pentru gurile de evacuare situate pe acoperi!uri al%turate de cl%diri înalte

Figura M.1  Exemplu de amplasare a gurilor de evacuare ale sistemului de co!uri
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Simboluri pentru în%l$imile !i distan$ele gurilor de evacuare ale sistemul de co!, pe baza prescrip$iilor
na$ionale :

:) pant% sau unghi de înclinare a acoperi!ului ;
a) în%l$imea deasupra coamei unui acoperi! înclinat, co! în apropierea coamei ;
a1) în%l$imea deasupra coamei unui acoperi! de paie înclinat, co! în apropierea coamei ;
a2) în%l$imea deasupra acoperi!ului adiacent la construc$ii sau structuri mai înalte ;
b)

în%l$imea deasupra acoperi!ului plat sau parapete închise ;

c)

distan$a orizontal% minim% fa$% de acoperi!ul înclinat, la nivelul gurii de evacuare

c1) distan$a minim%, m%surat% la 900 în raport cu planul acoperi!ului în pant%, acoperit cu $igl% incombustibil% ;
c2) în%l$imea deasupra unui acoperi! în pant%, în care L = distan$a orizontal% pân% la coama acoperi!ului ;
d)

în%l$imea deasupra deschiderilor aplicate în acoperi! ;

e)

în%l$imea deasupra obstacolelor sau punctului cel mai ridicat al unui acoperi! cu pant% invers% ;

f)

distan$a sistemului de co! fa$% de obstacole ;

g) în%l$imea obstacolelor ;
h) în%l$ime deasupra construc$iilor vecine sau desp%r$itoare ;
j)

diferen$a de în%l$ime a fa$adelor între construc$ii vecine sau desp%r$itoare

l)

distan$a orizontal% între sistemul de co! !i construc$iile vecine sau desp%r$itoare ;

A) distan$a în raport cu structurile, ferestrele !i deschiderile unui acoperi! înclinat ;
B) în%l$imea deasupra deschiderilor pe distan$a A ;
C) distan$a deasupra sau la marginea deschiderilor sau ferestrelor unui acoperi! înclinat ;
D) distan$a deasupra deschiderilor sau ferestrelor unui acoperi! înclinat;
L) distan$a în raport cu coama acoperi!ului .
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Tabelul M.1  Dimensiuni recomandate pentru amplasarea gurilor de evacuare ale sistemului
de co! (figura M.1)
Dimensiuni recomandate pentru amplasarea gurilor de
evacuare ale sistemului de co!
Simbol
Amplasarea gurilor de evacuare ale sistemului
de co!

Aplica"ii la
combustibil
solid

Aplica"ii la
petrol

Aplica"ii la
gaz

Aplica"ii la
presiune
pozitiv# de
evacuare

a

În%l$imea deasupra coamei unui acoperi! înclinat,
în apropierea coamei

a " 0,4 m

a " 0,4 m

a " 0,4 m

a " 0,4 m

a1

În%l$imea deasupra coamei unui acoperi! de paie
înclinat, în apropierea coamei

a " 0,8 m

a " 0,8 m

a " 0,6 m

a " 0,8 m

a2

Zon% interzis% adiacent% la construc$ii sau structuri
mai înalte
(schem% de referin$%)

" 0,6 m

" 0,6 m

" 0,6 m

" 0,6 m

b

În%l$imea deasupra acoperi!urilor plate sau
parape$i

b " 1,0 m

b " 1,0 m

b " 0,6 m

" 0,4 m

c " 2,3 m

c " 2,3 m

c " 1,5 m

c " 1,4 m

"1m

"1m

"1m

" 0,4 m

" 0,4 m
dac% L < 8 m

" 0,4 m
dac% L < 8 m

" 0,4 m
dac% L < 8 m

" 0,4 m
dac% L < 8 m

d " 1,0 m

d " 1,0 m

d " 1,0 m

dac%
f < 1,5xg

dac%
f < 1,5xg

dac%
f < 1,5xg

atunci

atunci

atunci

atunci

:
c

Pant% sau unghi de înclinare acoperi!
NOTA - Un acoperi! se consider% plat dac% : B 20° !i înclinat dac% : > 20°.

Distan$a orizontal% fa$% de acoperi!ul înclinat
0

c1

Distan$a minim% m%surat% la 90 în raport cu
planul acoperi!ului înclinat , acoperit cu $igl%
incombustibil%

c2
în care
L

În%l$imea deasupra unui acoperi! înclinat
Distan$a în raport cu coama acoperi!ului

d

În%l$imea deasupra deschiderilor

d " 1,0 m

e

În%l$imea deasupra obstacolelor sau punctului mai
ridicat al unui acoperi! cu pant% invers%

dac%
f < 1,5xg

unde f

Distan$a sistemului de co! fa$% de obstacole

!i g

în%l$imea obstacolului

e " 1,0 m

e " 1,0 m

e " 1,0 m

e " 0,4 m

h

În%l$ime deasupra construc$iilor vecine sau
desp%r$itoare

dac%
i < 2,3 m

dac%
i < 2,3 m

dac%
i < 2,3 m

dac%
i < 2,3 m

unde l

Distan$a orizontal% a sistemului de co! la
construc$iile vecine sau desp%r$itoare

atunci
h " 0,6 m

atunci
h " 0,6 m

atunci
h " 0,6 m

atunci
h " 0,4 m

A

Distan$a în raport cu structurile, ferestrele !i
deschiderile unui acoperi! înclinat

dac%
A < 1,5m

dac%
A < 1,5m

dac%
A < 1,5m

B

În%l$imea deasupra structurilor cu ferestre sau
deschideri ale unui acoperi! în pant%

sub nivelul
coamei
sau a < 2,3 m
atunci
B"1m

atunci

atunci

atunci

B " 0,6 m

B " 0,6 m

B " 0,6 m

C " 1,0 m

C " 1,0 m

C " 0,6 m

C " 0,6 m

D"2m

D"2m

D"2m

D"2m

C

Distan$a deasupra sau la marginea deschiderilor
sau ferestrelor unui acoperi! înclinat

D

Distan$a deasupra deschiderilor sau ferestrelor
unui acoperi! înclinat
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Anexa N
(informativ%)
Calculul temperaturii materialelor adiacente
N.1 Metoda de calcul a temperaturii materialelor adiacente
Formula urm%toare (N.1) poate s% fie utilizat% pentru o valoare cunoscut% (1/,)wp :
411 D 411
& 2 / & h (2 /
3 # 0 Dha 3 # 0 sp
( $t f ' t u % , în °C
Dh
Dh
411
&
(2 / &
Dha & 2 ( x 3 # 0 wp
Dha & 2 ( x & 2 ( d wp ( 6 a
1

t wp 5 t f '

6i
411 D 411
& 2 / & h (2 /
6 i 3 # 0 Dha 3 # 0 sp
1

$

(N.1)

%

în care:

6i

este coeficientul de transfer termic interior,

în W/(m2 K) ;

6a

este coeficientul de transfer termic exterior,

în W/(m2 K) ;

(1/#)

este rezisten$a termic% a sistemului de co!,

în m2 K/W ;

(1/#)sp

este rezisten$a termic% a spa$iului dintre sistemul de co! !i
protec$ia împotriva intemperiilor

în m2 K/W ;

(1/#)wp

este rezisten$a termic% a protec$iei împotriva intemperiilor,

în m2 K/W ;

twp

este temperatura calculat% a protec$iei împotriva
intemperiilor,

în °C ;

tf

este temperatura relevant% a gazelor de ardere,

în °C ;

x

în m ;

Dha

este distan$a între suprafa$a exterioar% a sistemului de co!
la suprafa$a de protec$ie împotriva intemperiilor,
este diametrul exterior al sistemului de co!,

Dh

este diametrul interior al sistemului de co! (canal interior),

în m ;

dwp

este grosimea peretelui de protec$ie împotriva intemperiilor,

în m ;

tu

este temperatura ambiant%,

în °C.

în m ;

Formula urm%toare (I.2) poate s% fie utilizat% pentru un spa$iu ventilat natural având cel pu$in
40 mm pân% la protec$ia împotriva intemperiilor :
411
&2 /
3#0
5 tf '
( $t f ' t u % ' C t a , în °C
Dh
1 411
&2 /&
6 i 3 # 0 D ha ( 6 a
1

t wp

6i

(N.2)

în care :
-ta este diferen$a de temperatur% între suprafa$a exterioar% a sistemului de co! !i suprafa$a
interioar% a protec$iei împotriva intemperiilor,
în K.
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Figura N.1  Exemplu de calcul a temperaturii de protec"ie împotriva intemperiilor;
exemplu de calcul pentru condi"ii limit#

Valorile tipice de coeficien$i de transfer termic interiori !i exteriori sunt :
.i

=

.a

15 W/(m2K),
=

15 W/(m2K),

!i pentru temperaturi :
tu = 20 0C,
-ta = 15 K (din experien$%) pentru o distan$% minim% de 40 mm.

N.2 Exemplu de calcul pentru temperatura materialelor adiacente
Date de intrare ale sistemului de co! (a se vedea Anexa M) :
&

diametrul interior al sistemului de co!

Dh

= 0,13 m ;

&

diametrul exterior al sistemului de co!

Dha

= 0,21 m .

Notare : Sistem de co! EN
=> &
&

T250  N1  W - 020

temperatura relevant% a gazelor de ardere
rezisten$a termic% a sistemului de co!

tf
(1/,)
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Date de intrare pentru protec$ia împotriva intemperiilor :
(1/,)wp

= 0,1 m2K/W;

&

rezisten$a termic% a protec$iei împotriva intemperiilor :

&

grosimea peretelui de protec$ie împotriva intemperiilor :

&

distan$a între suprafa$a exterioar% a sistemului de co! la suprafa$a de protec$ie
împotriva intemperiilor x = 0,02 m.

dwp

= 0,01 m ;

Tabelul A.3 pentru 100 C !i x = 2 mm.
=> &

rezisten$a termic% a spa$iului dintre sistemul de co! !i protec$ia împotriva intemperiilor :
(1/,)wp = 0,101 m2K/W.

Conform formulei (N.1), temperatura materialelor adiacente este determinat% astfel :

t wp

1
0,13
& 0,34 &
( 0,101
15
0,21
5 250 '
( $250 ' 20 % 5 64 @C
1
0,13
0,13
0,13
& 0,34 &
( 0,101 &
( 0,1 &
$0,21 & 2 ( 0,02 & 2 ( 0,01% ( 8
15
0,21
0,21 & 2 ( 0,02

Conform formulei (N.2), pentru spa$iul ventilat natural având cel pu$in 40 mm pân% la protec$ia
împotriva intemperiilor, temperatura materialelor adiacente este determinat% astfel :

t wp

1
& 0,34
15
5 250 '
( $250 ' 20 % ' 15 5 42 @C
0,13
1
& 0,34 &
0,21 ( 8
15
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Anexa O
(informativ%)
Punerea în func"iune a sistemului de co!
O.1 Generalit#"i
Odat% ce sistemul de co! a fost instalat !i înainte de punerea în func$iune a aparatului de înc%lzire,
sunt prescrise dou% tipuri de verific%ri : o inspec$ie a st%rii tehnice !i o verificare a capacit%$ii de
func$ionare.
Dac% rezultatele verific%rii st%rii tehnice sunt satisf%c%toare, capacitatea de evacuare poate s% fie
apoi demonstrat% prin efectuarea a mai multor probe de func$ionare .

O.2 Verific#ri ale st#rii tehnice
Se recomand% ca verific%rile st%rii tehnice s% demonstreze c% :
a)

instalarea este conform% cu proiectul ;

b)

au fost urmate instruc$iunile de instalare ale produc%torilor ;

c)

traseul canalului este conform cu proiectul ;

d)

sistemul de co! este corect descris pe placa de notare a sistemului de co! ;

e)

notarea sistemului de co! corespunde performan$elor aparatului de înc%lzire ;

f)

componentele n-au fost deteriorate în timpul instal%rii ;

g)

canalul de racordare !i piesele de adaptare între aparat !i sistemul de co! sunt fixate corect ;

h)

distan$a între canalul de racordare !i materialele combustibile este în conformitate cu 4.3.9.3 ;

i)

distan$ele corecte între sistemul de co! !i materialele combustibile sunt respectate ;

j)

orice barier% împotriva focului, orice man!et% de trecere prin pere$i sau prin plan!ee este corect
montat% ;

k)

deschiderile pentru vizitare, cur%$are !i de între$inere sunt accesibile ;

l)

oricare accesorii sunt corect instalate ;

m) oricare componente, rosturi, racorduri, coliere de strângere, etc., sunt solid instalate ;
n)

componentele de protec$ie contra intemperiilor sunt corect instalate ;

o) accesul la gura de evacuare al sistemului de co! satisface reglement%rile locale ;
p) amplasarea gurilor de evacuare ale sistemului de co! este conform 4.3.18 ;
q) orice deschidere prin care sistemul de co! traverseaz% un tavan fals, un plan!eu, sau un perete
este vizitabil, ferit de corpuri str%ine, de re$ea de gaze, de ap% sau de cablu electric ;
r) ventilarea inelar% este conform 4.3.17, dac% este cazul ;
s) canalul interior !i ventila$ia inelar% nu sunt obturate, de exemplu de materiale de rostuire,
iar sec$iunea transversal% este constant% pe toat% lungimea lor ;
NOT# - Aceast% verificare poate s% fie realizat% prin una din urm%toarele metode corespunz%toare:
&
&

trecerea unui calibru prin canal ;
verificarea cu o oglind% sau o camer%.
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t)

niciun obiect exterior nu este fixat de sistemul de co!, de exemplu: antene, cabluri de ancorare,
drapele ;

u)

paratr%snetul a fost instalat corect.

Pentru sistemele de co!uri tubate, se admite s% se efectueze urm%toarele verific%ri pentru a se
asigura c% :
a) orice deschidere f%cut% în sistemul de co! existent este obturat% ;
b) spa$iul între canalul interior !i sistemul de co! existent este exceptat de corpuri str%ine.

O.3

Verific#ri de func"ionare

O.3.1 Generalit#"i

Dup% ce s-au realizat verific%rile de mai sus, se poate trece la probele de func$ionare ale sistemului
de co! .
Acest lucru poate fi realizat prin una din metodele urm%toare .
O.3.2 Încercare de debit a canalului (pentru gaz  GB)

Se efectueaz% o examinare vizual% de debit, utilizând un fumigen sub form% de chibrit în locul
prev%zut pentru aparatul de înc%lzire. Dac% fumul nu se întoarce în înc%pere, se admite s% se
continue încercarea folosind o pastil% fumigen%.
Totu!i, dac% fumul se întoarce, se recomand% s% se înc%lzeasc% canalul cu ajutorul unei f%clii sau
prin alte mijloace. Se admite în cazul acesta s% se repete încercarea de debit, vizual. Dac% fumul
înc% se întoarce, va trebui s% se remedieze problemele. Dac% fumul nu se întoarce în înc%pere, se
recomand% s% se continue încercarea folosind o pastil% fumigen%.
Încercarea este satisf%c%toare dac%, în timp ce pastila fumigen% arde,fumul nu se întoarce în zona
racord%rii aparatului de înc%lzire, nu se constat% nici o sc%pare de fum pe lungimea canalului, fumul
fiind evacuat numai prin componentul terminal.
Totu!i, dac% fumul se întoarce în zona amplasamentului aparatului de înc%lzire sau exist% sc%p%ri
de fum provenind din sistemul de co!, sau dac% sunt sc%p%ri prin dou% sau mai multe locuri ale
componentelor terminale, atunci încercarea nu este satisf%c%toare. Aparatul de înc%lzire nu trebuie
s% fie instalat pân% când nu sunt identificate !i solu$ionate defectele !i nu s-a efectuat o nou%
încercare cu rezultate satisf%c%toare.
O.3.3 Încercare de fum (pentru petrol, combustibil solid  GB)

Dac% aparatul de înc%lzire este instalat, se admite c% nu func$ioneaz% în momentul încerc%rii .
Metoda A :
Orice orificiu trebuie s% fie închis. Un ventilator, reglat pentru o presiune de 0,2 Pa/m pentru un
sistem de co! de maximum 10 m lungime sau de 2 Pa pentru o lungime mai mare de 10 m, se
instaleaz% la intrarea sistemului de co! sau într-un un punct de acces oarecare, situat mai jos.
Trebuie s% se fixeze un manometru direct pe sistemul de co!. Un debitmetru este amplasat la vârful
sistemului de co! pentru a controla debitul fumului în condi$iile în care sistemul de co! trebuie s% fie
plin cu fum.
Gazul de ardere (fumul) este produs cu ajutorul unui arz%tor specificat cu petrol, ventilatorul
g%sindu-se în fa$a intr%rii în sistemul de co! .
Dac% nu, se aplic% o metod% alternativ% :
Metoda B :
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Înainte de a începe încercarea, se recomand% s% se înc%lzeasc% canalul sistemului de co!, timp de
aproximativ 10 min cu ajutorul unei l%mpi de lipit cu gaz sau cu un dispozitiv de ardere similar. Se
recomand% s% se închid% u!a colectorului pentru cenu!% al aparatului de înc%lzire !i termostatul
(dac% este cazul). Se recomand% s% se închid% de asemenea orice deschidere de vizitare sau u!%
de acces la sistemul de co!.
Se recomand% a se plasa pastile fumigene în focarul aparatului, sau la baza sistemului de co!, sau,
evident, în aparatul de înc%lzire, !i s% fie aprinse. Dac% interiorul canalului este metalic, este
important ca pastilele s% fie corespunz%toare pentru folosire în canale metalice. Se recomand% ca,
atunci când gazul de ardere (fumul) începe a se forma, s% se închid% aparatul de înc%lzire, sau
baza canalului !i s% se lase ca gazele de ardere (fumul) s% urce. Dac% se constat% c% fumul a ie!it
din sistemul de co!, se recomand% obturarea par$ial% a componentului terminal !i p%strarea unei
deschideri de 50 mm în diametru c%tre atmosfer%.
Pentru obturare ideal% este o b%!ic% gonflabil%, deoarece aceasta poate acoperi orice varia$ie
dimensional%. Ca o alternativ%, pe componentul terminal, fixat pe margini, poate fi amplasat un sac
de plastic.
Se recomand% s% se examineze, pe toat% lungimea, sistemul de co! !i canalul de racordare (dac%
este instalat) pentru a verifica etan!eitatea lor. Se recomand% ca încercarea de fum s% se
desf%!oare timp de cel pu$in 5 min. Se urm%resc pierderile discrete de fum !i se efectueaz%, dac%
este necesar, o încercare de presiune conform N.3.4.
O.3.4 Încercare de presiune (pentru sistem de co! cu presiune pozitiv#, ne concentric - D)

Încercarea de etan!eitate la gazele de ardere se va desf%!ura la temperatura ambiant%.
Se procedeaz% la obturarea ermetic% a gurii de evacuare a sistemului de co!. Produc%torul poate
s% furnizeze o pies% de adaptare pentru a garanta etan!eitatea extremit%$ilor sistemului de co!. Se
va asigura obturarea tuturor orificiilor, inclusiv a sistemului de evacuare a condensului.
Se racordeaz% o surs% de aer !i un debitmetru la intrarea în sistemul de co!, utilizând leg%turi
ermetice. Se bran!eaz% un manometru direct pe canal. Se alimenteaz% canalul cu aer care s% aib%
un debit suficient pentru a atinge !i men$ine presiunea de încercare, adaptat% la specifica$ia
sistemului de co!  a se vedea tabelul 5 din EN 1443:2003.
Se noteaz% debitul de aer.
AVERTISEMENT  Din ra$iuni de securitate, se recomand% de a încerca co!urile de fum la
presiune pozitiv% în situ, la o presiune inferioar% sau egal% cu 200 Pa. Se recomand% s% se ia
m%surile de siguran$% necesare încerc%rile de presiune pozitiv% în situ. Se recomand% s% se fixeze
!i s% se strâng% foarte tare toate bu!oanele (dopurile) din extremit%$i.

Se atinge un nivel de pierdere satisf%c%tor dac% valoarea maxim% de pierdere nu o dep%!e!te pe
cea precizat% în tabelul 5 din EN 1443:2003. Dac% nu este atins un nivel de pierdere satisf%c%tor,
trebuie identificate cauzele. Cu toate acestea, pentru sistemele de co!uri cu presiune negativ%,
dac% se înregistreaz% o valoare de pierdere de gaze mai mare de dou% treimi din nivelul de
pierdere specificat, se efectueaz% o verificare mai extins% pentru a stabili dac% pierderile provin
dintr-o singur% deschidere a canalului sau dac% ele se datoreaz% unor probleme de etan!eitate
general%. Cauzele pierderilor datorate unei singure deschideri sunt eliminate.
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Anexa P
(informativ%)
Indica"ii privind verificarea, manipularea !i stocarea în situ a materialelor !i
componentelor
P.1 Generalit#"i
Prevederile proiectului sistemului de co! !i instruc$iunile pentru instalare ale produc%torului de
componente s% fie disponibile !i urmate.
NOT# - Se recomand% ca instalarea s% fie realizat% numai de c%tre o firm% cu personal calificat.

P.2 Verificare, manipulare !i stocare în situ a materialelor !i componentelor
P.2.1 Verificare la recep"ie a materialelor

Înainte de instalare, avizele de livrare !i certificatele sunt verificate !i comparate cu specifica$iile din
proiect.
Se recomand% s% se examineze starea materialelor !i a componentelor la recep$ia lor.
Orice component deteriorat, sau care nu corespunde specifica$iilor, trebuie s% fie respins.
Oricare element de asamblare  de exemplu !uruburi, piuli$e, buloane, dibluri, !aibe  trebuie s% fie
adoptate a!a fel încât îmbin%rile realizate s% fie incombustibile.
P.2.2 Verificarea înainte de instalare

Se recomand% ca instalatorul s% verifice existen$a tuturor componentelor necesare pentru a realiza
instalarea.
P.2.3 Verificarea unui sistem de co! existent

Orice repara$ie a sistemului de co! existent trebuie s% fie efectuat% în a!a fel încât s% fie ob$inut%
specificarea pentru sistemul de co! tubat. Repara$ia sistemului de co! existent trebuie s% fie
executat% înainte de a realiza tubajul. Prin repara$ia efectuat% se asigur% ob$inerea rezisten$ei la foc
cerut% sistemului de co! tubat (a se vedea 4.2.3).
NOT# - Rezisten$a la foc (exterior c%tre exterior) a unui sistem de co! intubat face obiectul lucr%rilor
Comitetului Tehnic CEN/TC 127.

În timpul tubajului unui sistem de co! existent, acest canal trebuie s% fie curat !i f%r% obtur%ri.
Orice lucrare de îmbun%t%$ire a st%rii sistemului de co! existent se efectueaz% f%r% afectarea
stabilit%$ii structurale.
Se verific% sistemul de co! existent din punct de vedere al conformit%$ii dimensiunilor sec$iunii
interioare !i al etan!eit%$ii la gazele de ardere.
Trebuie stabilite criterii de rezisten$% la foc a sistemului de co! existent.
P.2.4 Manipularea !i stocarea în situ

Manipularea elementelor drepte !i a componentelor sistemului de co! se face astfel încât s% se
evite orice rupere sau deteriorare !i s% se men$in% caracteristicile lor.
Elementele se depoziteaz% în ambalajele originale, în zone curate !i uscate, conform instruc$iunilor
produc%torului.
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P.2.5 Coordonarea lucr#rilor

Se recomand% ca instalatorul s% stabileasc% o rela$ie cu antreprenorul pentru a se asigura c%
accesul la traseul sistemului de co! este posibil, c% el dispune de suficient timp pentru a pune în
oper% !i a fixa canalul interior, iar cooperarea cu alte echipe de speciali!ti s% fie organizat%.
NOT# - Instalatorul trebuie s% se asigure c% nu se g%sesc pe traseul sistemului de co! canale, tuburi, cabluri !i
tablouri electrice etc.

Dac% în proiect s-au prev%zut modific%ri structurale, mutarea unei grinzi de plan!eu de lemn, de
exemplu, aceste lucr%ri se vor executa în prealabil.
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Anexa na"ional# NA
(informativ%)
Coresponden"a standardelor europene cu standardele române
EN 1443:2003

IDT

SR EN 1443:2004
Co!uri de fum. Condi$ii generale

EN 1457:1999

IDT

SR EN 1457:2003
Co!uri de fum. Canale interioare de argil%/ceramice. Condi$ii !i metode
de încercare

EN 1806:2006

IDT

SR EN 1806:2007
Co!uri de fum. Blocuri canal (olane) de argil%/ceramice pentru co!urile
de fum cu perete simplu. Condi$ii !i metode de încercare

EN 1856-1:2003

IDT

SR EN 1856-1:2004
Co!uri de fum. Condi$ii pentru co!uri de fum metalice
Partea 1: Componente ale sistemelor co!urilor de fum

EN 1856-2:2004

IDT

SR EN 1856-2:2004
Co!uri de fum. Condi$ii pentru co!uri de fum metalice
Partea 2: Tubulaturi !i elemente de racordare metalice

EN 1857:2003

IDT

SR EN 1857:2004
Co!uri de fum. Componente. Canale interioare de beton

EN 1858:2003

IDT

SR EN 1858:2004
Co!uri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pere$i simpli
sau cu mai mul$i pere$i

EN 12446:2003

IDT

SR EN 12446:2004
Co!uri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton

EN 130631:2005+A1:2007

IDT

SR EN 13063-1+A1:2007
Co!uri de fum. Sisteme de co!uri de fum cu pere$i interiori de argil%
ars%/ceramic%. Partea 1: Condi$ii !i metode de încercare
corespunz%toare determin%rii rezisten$ei la focul din co!

EN 130632:2005+A1:2007

IDT

SR EN 13063-2+A1:2007
Co!uri de fum. Sisteme de co!uri de fum cu pere$i interiori de argil%
ars%/ceramic%. Partea 2: Condi$ii !i metode de încercare în condi$ii
umede

EN 13063-3:2007

IDT

SR EN 13063-3:2007
Co!uri de fum. Sisteme de co!uri de fum cu pere$i interiori de argil%
ars%/ceramic%. Partea 3: Condi$ii !i metode de încercare pentru
sisteme canale de aer/gaze de ardere

EN 13069:2005

IDT

SR EN 13069:2006
Co!uri de fum. Anvelope exterioare de argil% ars%/ceramice pentru
sisteme de co!uri de fum. Condi$ii !i metode de încercare

EN 13084-1:2007

IDT

SR EN 13084-1:2007
Co!uri independente. Partea 1: Condi$ii generale

EN 13084-2:2007

IDT

SR EN 13084-2:2007
Co!uri independente. Partea 2: Co!uri de beton

EN 13084-4:2005

IDT

SR EN 13084-4:2006
Co!uri independente. Partea 4: Pere$i interiori din c%r%mizi de argil%
ars%. Proiectare !i execu$ie
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EN 13084-5:2005

IDT

SR EN 13084-5:2005
Co!uri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de
argil% ars%. Specifica$ie de produs

EN 13084-6:2004

IDT

SR EN 13084-6:2006
Co!uri independente. Partea 6: Pere$i interiori de o$el - Proiectare !i
execu$ie

EN 13084-7:2005

IDT

SR EN 13084-7:2006
Co!uri independente. Partea 7: Specifica$ii de produs a prefabricatelor
cilindrice de o$el pentru co!uri de o$el cu pere$i simpli !i canale
interioare de o$el

EN 13084-8:2005

IDT

SR EN 13084-8:2005
Co!uri independente. Partea 8: Proiectarea !i execu$ia pilonilor cu
componente satelit

EN 133841:2002+A2:2008

IDT

SR EN 13384-1+A2:2008
Co!uri de fum. Metode de calcul de termodinamica fluidelor. Partea 1:
Co!uri care deservesc un singur aparat

EN 13384-2:2003

IDT

SR EN 13384-2:2004
Co!uri de fum. Metode de calcul de termodinamica fluidelor.
Partea 2: Co!uri care deservesc mai multe aparate

EN 13502:2002

IDT

SR EN 13502:2003
Co!uri de fum. Terminale de argil% ars%/ceramice. Condi$ii !i metode
de încercare

EN 14297:2004

IDT

SR EN 14297:2005
Co!uri de fum. Metod% de încercare a rezisten$ei la înghe$-dezghe$ a
componentelor co!urilor de fum

EN 14471:2005

IDT

SR EN 14471:2006
Co!uri de fum. Sisteme de co!uri de fum cu canale interioare de
material plastic. Condi$ii !i metode de încercare

EN 14989-1:2007

IDT

SR EN 14989-1:2007
Co!uri de fum. Condi$ii !i metode de încercare pentru co!uri de fum
metalice !i canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru
aparate de înc%lzire etan!e. Partea 1: Terminale verticale aer/gaze de
ardere pentru aparate tip C6

Pentru aplicarea acestui standard se utilizeaz% standardele europene !i interna$ionale la care se
face referin$% (respectiv standardele române identice cu acestea).
Simbolul gradului de echivalen$% (IDT - identic), conform SR 10000-8.
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