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BERNER | HVAC 

Solicitările pentru instalarea și întreținerea aparatelor de aer condiționat, a pompelor de căldură și a 

sistemelor de ventilație sunt în creștere în toată Europa. Prin urmare, Berner și-a actualizat portofoliul de 

produse pentru a vă ajuta să satisfaceți asemenea solicitări, acționând mai eficient în cadrul tuturor 

tipurilor de proiecte. 

Berner și-a îmbunătățit echipamentul de străpungere a pereților, care face ca instalarea noilor unități să fie 

mai ușoară și mai rapidă. Actualizările aduse elementelor de fixare care îmbunătățesc capacitatea de 

susținere în diferite materiale și substanțele chimice de identificare rapidă pentru reparații și scurgeri fac 

ca întreținerea să fie mai rapidă și mai eficientă. Produsele de curățare de calitate facilitează întreținerea 

unităților interne și externe, prelungindu-le astfel durata de viață și garantând aer de calitate și nepoluat. 

PREZENTAREA GENERALĂ A UTILIZĂRII 



  

 

► Pregătit de utilizare 

► Curățare eficientă în profunzime 

► Elimină murdăria, uleiul 

și grăsimile 

► Miros blând 

         Art.-Nr. 420562 | 500 ml 
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1 INSTALARE ȘI DEMONTARE 

În această secțiune veți găsi toate informațiile de care aveți nevoie pentru fixarea unei unități pe un 

perete, atât pentru locații interne, cât și pentru cele externe, precum și toate echipamentele pentru 

perforarea și instalarea țevilor și cablurilor. Berner știe că trebuie să vă faceți treaba repede și bine. 

Aici veți găsi instrumentele de care aveți nevoie pentru a vă face treaba fără a compromite calitatea 

lucrării finale. 

Burghiu ciocan rotopercutor ROCKbeaver 

► Pentru găurire și atașare a suporturilor de fixare în beton 

► Permite viteze mai mari de forare prin designul inovator al burghiului cu 

percuție 

► Cea mai mare durată de viață datorită geometriei optimizate cu carbură 

► Găuri de dimensiuni perfecte datorită marcajului inovator anti-uzură 
 

 

 

Cutie, 7 buc. 

5-12 mm 

Art. 213514 

Simplu 

10 x 150/215 mm 

Art. 213487 

Alte dimensiuni disponibile! 

Aspirator praf direct BACDE Ciocan rotopercutor fără perii cu 

acumulator BACRHD SDS Plus 18 V, 

5,0 Ah, BC+  

► Mecanism puternic de percuție 

► Sistem inteligent cu protecție împotriva supraîncălzirii și 

supraîncărcării 

► Parte din gama cu platformă cu acumulator de 18 V de la 

Berner 

 

Art. 250799 

► Funcția de pornire/oprire comutată cu ciocan rotopercutor  

► Întârziere automată a opririi cu 5 secunde pentru a asigura 

curățarea completă a prafului din gaura realizată 

► Un filtru HEPA cu eficiență de 99,97% 

 

Art. 250796 

 



  

Burghiu percuție POWERbreaker 

SDS-max 

Burghiu de centrare pentru 

carote cu coadă cilindrică 

Burghiu centrare pentru carota 

POWERhollowcore HOLLOWcore 

 

Carotă ciocan rotopercutor 

POWERhollowcore HOLLOWcore  

 

Adaptor HOLLOWcore SDS-max 

Burghiu EXTREMEcut Ceramic  

► Pentru străpungerea gips-cartonului 

► Cap cu 3 tăișuri reproiectat pentru o capacitate 

mai mare de ranforsare  

► Perforare excelentă datorită designului capului cu 

structură masivă a bitului de centrare și inel de 

tăiere exterior agresiv 

► Optimizat pentru ciocane >8 kg 

 
55 x 990 mm 

Art. 339171 

Alte dimensiuni disponibile! 

► Pentru perforarea/tăierea ceramicii 

► Amplasare precisă, fără rupere 

► Vârf de centrare 

► Nu este necesară răcirea cu apă 

 

         6 mm   

         Art. 242606 

 

► Coroană de burghiu cu vârf din carbură 

► Poate fi folosit cu adaptoare hexagonale, 

precum și cu adaptoare SDS-Plus pentru 

burghie cu diamant 

► Poate fi stabilizat în CLASSIChollowcore 

 

8 x 120 mm 

Art. 105714 

Alte dimensiuni disponibile! 

► Burghiu cu miez din carbură pentru coroană 

de burghiu cu percuție POWERhollowcore 

► Ghidare optimă 

► Lungime de lucru de 85 mm 

 
11 x 85/135 mm 

Art. 133797 

Alte dimensiuni disponibile! 

► Ghidare optimizată 

► Găurire rapidă și zgomot 

redus 

► Plăci metalice dure dispuse 

asimetric 

► Ideal pentru perforarea 

pereților cavității pentru 

instalarea de conducte 

 

100 x 80 mm 

Art. 133805 

Alte dimensiuni disponibile! 

► Tijă SDS-max 

► Sunt disponibile două lungimi 

diferite 

 
 200 mm 

Art. 134080 

Alte dimensiuni disponibile! 
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Set Starlock pentru electricieni  Aspirator umed/uscat BWDVC 

PERM L, 30 l, 25 l  

Mașină de găurit uscat BDIAD 

2000-162 18 "  
Carotă diamantată 1'1/4" 

► Pentru găurire uscată în beton 

► Diamantul de înaltă calitate permite 

găurirea rapidă și precisă, cu rezistență 

ridicată la șocuri termice și cu o durată 

de viață mai lungă 

► Sistemul de centrare este simplu, sigur și 

rapid de instalat și dezinstalat 

 
 1‘1/4“ 102 mm 

Art. 406785 

► Mașină de găurit uscat manual până la Ø 162 mm 

► Pentru utilizare în clădiri rezidențiale, datorită sistemului 

de eliminare a prafului și vibrațiilor 

► Ambreiajul de suprasarcină protejează împotriva 

deteriorării mașinii 

 
Art. 367865 

► Aspirator de clasă L care filtrează 99% din praful greu din 

aer 

► Curățarea aerului din cartușele de filtrare fără 

întreruperea aspirației datorită sistemului nostru de 

curățare alternativ 

 

► Tăieri cu intrare directă în material în gips-carton 

► Taie profiluri din oțel și inox 

► Taie cu intrare directă lemn cu cuie sau șuruburi întărite 

► Taie cu intrare directă lemn și panouri laminate 

► Realizarea de caneluri în beton poros 
 

Art. 365900 Art. 339269 



  

SFATUL EXPERTULUI 

Găurire în beton 

Când forați în beton, se recomandă ventilația. Prin deplasarea 

înapoi și înainte în gaura de foraj, astfel praful rămas de la 

găurire este îndepărtat ușor.  

 

Găurire în beton armat 

Când burghiul lovește o armătură, este adesea aplicată automat 

mai multă presiune de contact, ceea ce poate cauza ruperea 

rapidă a capului de burghiu. În acest caz, se recomandă să lăsați 

mașina să funcționeze fără să aplicați presiune suplimentară. 

BMașină pentru găurire 

uscată, art. 367865 

Carotă diamantată, 

art. 406785 

Ciocan cu acumulator 

SDS Plus, art. 250799 

Burghiu cu percuție SDS 

plus, art. 213487 

Suport pentru aer 

condiționat, 

art. 421424 
5 

4 

3 

2 

1 
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Spumă pistol universală B3 

Set clichet, Loop-Ratchet Sortiment de şurubelniţe cu izolaţie 

VDE LS - PH - PZ  

Pistol pentru spumă montaj ECO 3 

► Dozare precisă și economie de 

timp de lucru prin utilizarea în 

pistol de spumă 

► Randamentul ridicat permite 

utilizarea unei doze pentru mai 

multe lucrări 

► Stabilitate perfectă. Fără reducere 

a volumului sau expandare 

ulterioară 

 
 750 ml 

Art. 372459 

► Sistem de blocare, pentru a evita pierderea șurubului 

posterior 

► Filet de conectare a adaptorului: M14x1,5 

► Compatibil cu toate cartușele de spumă 

 
Art. 365905 

► Certificare VDE 

► Mânerul 2K combină transmisia de mare putere cu 

rotația rapidă 

► Presiunea scăzută de întărire și extinderea moderată 

ulterior aplicării evită deformarea elementelor de 

construcție 

 

► Clichetul, bara de extensie și inserțiile de chei 

tubulare cu un orificiu transversal fac ca acesta să 

fie potrivit pentru armăturile cu șuruburi 

► Ideal pentru lucrul în spații înguste datorită înălțimii 

reduse de proiectare. 

 

Art. 240309 

Art. 048374 

VEȚI AVEA NEVOIE ȘI DE… 

Ochelari de protecție 

„Confort” 

Art. 332973 

Foarfecă pentru 

electricieni 

Art. 241042 Art. 030546 Art. 406476  

Pâslă acoperire 

pentru vopsea  

Ruletă cu funcţie de 

marcare 



  Suport de perete pentru unități de aer 

condiționat 
Mortar chimic MULTICOMPOUNDsystem  

Tije de ancorare pentru MCSUni Plus 

Picioare din cauciuc pentru unitatea 

de aer condiționat 

► Universal, posibilități multiple de reglare 

► Elementele verticale au orificiu filetat și distanțier reglabil 

pentru a evita orice nereguli în perete 

► Valori de capacitate greutate certificate GS și TÜV 
 

 

 
410 ml 

Art. 177823 

450 x 380 x 80 mm 

Art. 421424 

Alte dimensiuni disponibile! 

► Mortar compozit universal fără 

stiren, cu o gamă largă de utilizări 

aprobate 

► Performanța ridicată a sarcinii 

specificată în toate omologările 

asigură un nivel ridicat de siguranță 

a fixării 
 

M 12 x 160 Zi 

Art. 081300 

 

M 12 x 130 A4 

Art. 080568 

 

► Sarcină permisă mare, de la 200 la 500 kg (în funcție 

de dimensiuni) 

► Pentru diverse instalații: unități de condensare, 

pompă de căldură pentru sursa de aer 

► Absorbție ridicată a vibrațiilor și a zgomotului 
 

 

 

2 bucăți, 400 x 150 x 95 mm 

Art. 421417 

Amortizoare anti-vibrații 

► Gata de utilizare, se livrează ca set de 4 bucăți, cu 

piulițe și șaibe M8 

► Material: cauciuc moale negru 

► Sarcina permisă până la 80 kg 
 

45 x 40 mm, M8 

Art. 421422 

Aspirator umed/uscat 

BACWDVC 

Nivelă din aluminiu Premium 

 

Nivelă fără magnet Top 

Art. 366312  Art. 242722  Art. 113469 



  

2 CURĂȚARE  

BERNER | HVAC 

Știm cât de importantă este curățarea corectă a unităților pentru dvs. și pentru clienți. Berner oferă 

produsele și soluțiile perfecte pentru îngrijirea unităților interne și externe, cu spume și șampoane 

de înaltă calitate, pentru a scăpa de murdăria dificilă, a îmbunătăți calitatea aerului și a prelungi 

durata de viață a filtrelor și bobinelor. 

Spumă de curățat HVAC  

► Pregătit de utilizare 

► Curățare eficientă în profunzime a 

schimbătorului 

► Aplicare perfectă pe suprafețe 

verticale și în toate direcțiile 

► Miros plăcut 
 

500 ml 

Art. 420562 

SFATUL EXPERTULUI 

Presiunea mare de pulverizare în cutie susține 

efectul de curățare. 

 

Pentru o curățare mai bună și mai în profunzime, 

lăsați spuma să acționeze timp de 2 minute, astfel 

încât să poată dizolva murdăria. 

 

Spuma ridică murdăria la suprafață, astfel încât 

aceasta poate fi clătită ușor cu apă fără presiune. 

Spumă de curățare 3D 

► Perfect pentru a face ca toate piesele 

din plastic să strălucească 

► Îndepărtarea murdăriei prin curățare 

3D 

► Curăță aluminiu, PVC/ lemn și sticlă 

 

500 ml 

Art. 399448 

5 bucăți 

Art. 056387 

► Putere mare de curățare și absorbție 

► Se utilizează pentru curățare uscată și 

umedă 

► Cu sau fără agenți de curățare 

 

Lavetă Micro Stretch Soft 



  

SFATUL EXPERTULUI 

Amestecați în prealabil cu apă, în raport de 1:1 

până la 1:10, pentru unitatea de spălare cu 

presiune înaltă. 

 

Pentru metoda „pulverizare și ștergere”, diluați cu 

apă în proporție de 1:10, până la 1:40. 

 

A nu se utiliza pe materiale sensibile la acizi. 

Șampon auto B.Green  

► Curățare vehicule, suprafețe 

vopsite, sticlă și material 

plastic 

► Efect bun de curățare 

datorită substanțelor active 

► Nu atacă materialele 

sensibile, cauciucul și 

materialul plastic 
 

5 l 

Art. 180958 

Șampon auto spălare manuală 

5 l 

Art. 216479 

1,25 l 

Art. 081870 

Pulverizator cu pompă 

► Șampon cu spumare 

bună pentru spălare 

manuală  

► Dizolvabil și 

biodegradabil 
 

 

► Presurizare prin 

intermediul unei 

pompe integrate 

► Jet de pulverizare 

reglabil, cu o 

diversitate de niveluri 

de pulverizare diferite 

► Presiune max.: 2 bari 
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3 ÎNTREȚINERE  

Punând eficiența în centrul a tot ceea ce face, Berner facilitează identificarea și remedierea rapidă a 

scurgerilor din sistemul de refrigerare. Îmbunătățind durata de viață a sistemului de aer condiționat 

și a performanței acestuia în timp. 

Service Spray PTFE Detector de scurgeri 

Detector de scurgeri lichide  Spray detectare scurgeri Premium 

► Detectează scurgerile din tuburi 

► Ușor de utilizat, cu o gamă largă 

de temperaturi de aplicare (de la 

-15 până la + 50 ° C) 

► Calitate certificată și atestare 

DVGW 
 

 

► Pentru lubrifiere fără praf 

► Fără depuneri de 

murdărie și praf 

► Rezistență la presiune 

ridicată 

► Conține PTFE 
 

 

 

► Diagnosticare rapidă și 

sigură prin formarea 

puternică de spumă 

► Compatibilitate optimă 

cu materiale, necoroziv 

► Calitate certificată și 

atestare DVGW 
 

► Detectează scurgerile din 

tuburi 

► Depistează rapid scurgeri de 

ulei, benzină sau alte lichide 

► Potrivit pentru verificarea 

motoarelor, pompelor, 

rezervoarelor, conductelor și 

a altor componente prin care 

trec lichidele 
 

 

 

400 ml 

Art. 333617 

400 ml 

Art. 415414 

400 ml 

Art. 148386 

400 ml 

Art. 38110 



  

1 

3 

2 

4 

Agitați bine dispozitivul de detectare a scurgerilor 

înainte de utilizare. 

 

Curățați punctele suspectate de scurgeri înainte 

de pulverizare. 

 

Dacă este prezentă o scurgere, locul permeabil 

este semnalat prin formarea puternică de spumă. 

SFATUL EXPERTULUI 

2 

1 

3 

4 

Spray detectare scurgeri Premium 

Art. 333617 

Detector de scurgeri lichide  

Art. 415414 

Detector de scurgeri 

Art. 148386 

Soluție A/C Leak Stop 

Art. 080816 
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Soluție Leak Stop Spray vopsea în culori RAL 

► Performanță ridicată 

► Etanșează scurgerile în 

furtunuri și țevi metalice 

► Compusul circulă în 

sistemul A/C, detectează 

și etanșează scurgerile 
 

 

► Uscare rapidă 

► Foarte rezistent 

► Strat nitro de calitate 

superioară 
 

 

 
30 ml 

Art. 080816 

400 ml – alb 

Art. 220418 

Alte culori disponibile! 

VEȚI AVEA NEVOIE ȘI DE… 

Clește plat-rotund 3K 

Art. 100529  

Mănuși de lucru Flexus Ham Top Ancoră ușă 

Art. 152825  Art. 243324  Art. 358297  
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Albert Berner S.R.L.

Str. Vrancei Nr. 51-55 

310315 - ARAD

T +40 257 212291   

F +40 257 250460

office@berner-romania.ro

www.berner.com.ro




