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Stimate client,
Suntem încântați că ați decis să cumpărați produsul nostru, un cazan PELLET 30.
Este un cazan care utilizează drept combustibil peleti din lemn, din care obținem un nivel
ridicat de confort, așa cum putem obtine de la centralele pe gaz sau electrice.
Prin soluția unică de construcție și unitatea de control de înaltă calitate ale cazanului,
se obțin rezultate foarte bune, ceea ce se reflectă în principal în cantități foarte mici de
cenușă și emisii scăzute de noxe,fiind prietenos cu mediul înconjurător,si cu calitatea vietii.

Înainte de a utiliza cazanul, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare
și să le respectați, deoarece astfel veți asigura funcționarea în siguranță a cazanului
la cel mai înalt nivel.
Instrucțiunile de utilizare fac parte din documentația comună a cazanului, din care fac
parte:
- Instrucțiuni de utilizare
- Instrucțiuni pentru instalarea și montarea cazanului
- Înregistrarea verificărilor de service regulate și extraordinare
- Procesul verbal de punere în funcțiune a cazanului
- Fișa de garanție
- Declarația de conformitate
Va recomandam pastrarea instructiunilor, respectiv restudierea lor la inceputul fiecarui
sezon de utilizare.
Vă dorim să utilizați cu plăcere produsul nostru.
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INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ ȘI INTERPRETAREA SIMBOLURILOR
Interpretarea simbolurilor
Avertizările de siguranță vor fi
marcate în instrucțiuni cu un
triunghi de siguranță pe un fundal
gri

Simbolul de pericol este suplimentar marcat cu un cuvânt care explică în detaliu nivelul de
pericol.


Precauția atrage atenția asupra posibilelor deteriorări minore ale produsului.



Avertizarea indică posibilitatea apariției unor vătămări corporale minore și deteriorari grave
asupra produsului



Pericolul atrage atenția asupra posibilității unor vătămări corporale grave care pot duce chiar
și la deces.

Recomandările sunt marcate cu
semnul informativ in partea de sus și
in partea de jos, fiind separate de linii
orizontale.

Recomandările conțin informații importante despre funcționarea produsului, dar fără
riscul de rănire a utilizatorului sau degradarea produsului.

Avertizări de siguranță
Pericolul de intoxicare
 În încăperea unde este instalat cazanul nu trebuie să se optureze, respectiv să se închidă
găurile și orificiile care servesc la ventilația sau fluxul aerului,necesar in camera in care este
montat cazanul.
 Dacă eventual miroase a gaze (gaze de ardere) și se anticipează o scurgere a acestora,
părăsiți imediat încăperea, deschideți ușa și ferestrele și aerisiți încăperea. Dacă gazele de
ardere continuă să se degaje, opriți cazanul și apelați la o persoană calificată, respectiv un
instalator calificat.
Substanțe explozive și inflamabile
 În încăperea în care este instalat cazanul, nu trebuie să depozitați substanțe explozive,
inflamabile și combustibile (păcură – motorina - butelii gpl - lemn - peleti - cărbune - hârtie
etc.)
Reglementări naționale, regionale și municipale



Trebuie luate în considerare și toate reglementările naționale, regionale și municipale
aplicabile în țara in care se instaleza cazanul.
Cazanul se poate monta numai in spatii, unde normele de protectie contra incendiilor sunt
respectate.
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Alimentarea cu aer
PERICOL

Pentru funcționarea neîntreruptă a cazanului,
ventilația încăperii trebuie să fie corect
dimensionată. Echipamentele de ventilație și
aerisire trebuie să fie construite în conformitate
cu reglementările aplicabile.

Important!
Asigurati-va ca prizele de aer din incaperea in care este montat cazanul nu sunt blocate sau
opturate. Prizele de aer sunt esentiale pentru asigurare unei arderi adegvate.
Cazanele trebuie amplasate numai in camere tehnice special construite si care corespund
standardelor de prevenire a incendiilor. Materialele din care sunt construite trebuie sa fie ignifuge. Este
interezisa montarea cazanelor in camere de locuit.
În încăperea unde este instalat cazanul, trebuie prevăzut fluxul de aer proaspăt pentru ardere.
Alimentarea cu aer trebuie să asigure furnizarea de aer nepoluat. Alimentarea cu aer trebuie să fie de
2,0 m3/h la 1 kW putere cazan. In camera tehnica trebuie sa existe o priza de aer din exterior,
amplasata obligatoriu la 30-40 cm deasupra solului, ( NU MAI SUS ) in apropierea cazanului, cu o
dimensiune de minimum Ø 110 mm.
În încăperea unde este instalat cazanul, nu trebuie să existe hote sau ventilatoare, respectiv
dispozitive care creează un vid în încăpere.
Producatorul nu isi asuma responsabilitatea daca apar probleme din cauza nerespectarii
normelor de securitate la instalare si exploatare chiar daca ele nu sunt specificate in manualul tehnic al
cazanului.
Toate celelalte ventilații, cum ar fi rabatarea ferestrei, ușile întredeschise etc. nu sunt
considerate ca fiind ventilație corespunzătoare.

Instalarea și punerea în funcțiune a cazanului
Consultați instrucțiunile pentru instalatori!
PERICOL
Conectarea cazanului se poate
face doar de un instalator calificat















Instalarea ansamblului cazanului poate fi efectuată numai de un instalator calificat
Instalarea ansamblului cazanului trebuie să se facă în conformitate cu instrucțiunile propuse
de producător.
Conectarea la reteaua de electricitate a cazanului poate fi efectuată numai de un electrician
calificat
Conectarea electrică a cazanului trebuie să se facă în conformitate cu instrucțiunile propuse
de producător.
Nu este permis să interveniți si sa modificati corpul si componentele cazanului.
Nu este permis să faceți nici o prelucrare a cazanului
Nu este permis să atingeti cazanul daca sunteti ud
Nu este permis să depozitati nici un fel de obiect pe cazan, sau in apropierea acestuia.
Nu este permis să interveniți singuri la conexiunea electrică a cazanului
Nu deconectați cazanul de la rețeaua electrică în timpul funcționării
În timpul funcționării cazanului nu este permisă deschiderea ușii și a capacelor de curățare
Nu este permisa functionare cazanului cu vizor defect, sau cu usa camerei de ardere deschisa
Folosiți doar combustibilul destinat cazanului ( este interzis a se folosi alt tip de combustibil )
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Prima punere în funcțiune a cazanului este efectuată de o persoană autorizată,
completează formularul de punere în funcțiune și îl returnează la sediul
importatorului, în caz contrar, garanția este invalidă!

Întreținerea și service




Service-ul de întreținere a cazanului este obligatoriu o dată pe an, si este contra cost, în caz
contrar garanția nu este recunoscută
Utilizatorul însuși trebui sa faca cerere pentru service-ul anual dorit când încetează sezonul de
încălzire
Servisarea cazanului în timpul perioadei de garanție poate fi efectuat numai de un centru de
service autorizat, în caz contrar producătorul nu este responsabil pentru defeciunile care
rezulta din servisarea necorespunzătoare.

Important!
La sfârșitul sezonului de încălzire, procedați în felul următor:





în cazul în care cazanul nu va funcționa pe o perioadă mai lungă de timp, goliți, respectiv
utilizați în mod obligatoriu stocul complet de peleti din buncar - pe tastatură se va afișa „NO
PELL"
opriți cazanul cu butonul de stop și, dacă este posibil, lăsați-l conectat la rețeaua electrică, cu
excepția existenței riscului de descarcari electrice in retea, zile cu ploi si descarcari electrice
(fulgere).
pentru reducerea coroziunii, goliți și aspirați cenușa din arzător, deschideți capacul de sub
schimbătorul de caldura și goliți camera de cenușă
programați service-ul anual regulat din timp (primavara)

La începutul sezonului de încălzire, procedați în felul următor:






înainte de a introduce peleti verificați stadiul de curățenie din buncarul de peleti.
verificați peletii - încărcați întotdeauna din pungi/saci care sunt sigilati.
trebuie sa verificam ca in timpul alimentarii cu peleti sa nu ajunga corpuri straine in buncar
examinați arzătorul, cuptorul și goliți toată cenușa din recipientele de cenușă ( daca le-ati golit
primavara nu mai aveti ce goli, cenusa poate fii folosita ca ingrasamant natural ).
efectuați pornirea experimentală cu cel putin 14 zile înainte de începerea sezonului de
încălzire

Exploatarea cazanului












La exploatarea cazanului, rețineți următoarele: Cazanul trebuie exploatatat de o persoană
care a studiat manualul, care este familiarizată cu instrucțiunile privind modul de operare a
cazanului. Copiii sau persoanele cu dizabilitati fizice sau psihice nu trebuie sa exploateze
cazanul.
Cenușa trebuie îndepărtată într-un recipient de cenușă, care este ingnifug și acoperit astfel
încât să nu se producă accidental aprinderea sau arderea sau incendierea locuintei. Nu
depozitați sau aruncați substanțe combustibile sau explozive în apropierea încăperii unde este
instalat cazanul
Utilizați numai solutii neinflamabile pentru a curăța cazanul.
Cazanul are o temperatură maximă de funcționare a apei în cazan de 80° C.
Temperatura minimă a apei în cazan în timpul funcționării nu trebuie să fie sub 50° C,
deoarece în caz contrar va apărea condensul, montam obligatoriu butelie de egalizare. ( NU
VANA AMESTEC – ANTICONDENS )
Operatorul cazanului trebuie să respecte cu strictețe instrucțiunile de utilizare
În caz de scurgeri de gaz sau de fum, opriți cazanul și sunați la service
La oprirea cazanului, trebuie să respectăm instrucțiunile de oprire și în nici un caz să-l oprim
forțat prin turnarea, respectiv încărcarea unor substanțe în cazan.
În cazan se pot folosi drept combustibil numai peleti ( nu folositi alt tip de combustibil )
PRECAUȚIA
Utilizarea peletilor de calitate slabă, dimensiuni incorecte sau conținuturi
mai ridicate de umiditate pot provoca erori în funcționare sau pot provoca
defecțiuni la cazan. Producătorul solicită utilizarea peletilor care

trebuie să respecte cerințele următoarelor standarde:ISO 17225-2
și să corespundă clasei de calitate A1
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Combustibil – peleti
CARACTERISTICILE OPTIME ALE PELETiLOR
Pentru funcționarea cazanului se utilizează exclusiv peleti, și nici un alt tip combustibil și astfel veți
asigura eficiența maximă a cazanului și emisii minime de noxe.
Procesul de producție a peletilor se realizează în principal în industria mare prelucrătoare de lemn.
Aici rămân cantități uriașe de deșeuri lemnoase ca un produs secundar al prelucrării lemnului. Peletii
sunt fabricati în prese speciale și apoi ambalati în cantități diferite.
Acest tip de combustibil este ecologic , deoarece nu se utilizează nici un adeziv în producția de peleti.
Substanța naturală de legare prezentă în lemn este lignina. Densitatea peletilor este de 650 kg / m3,
iar conținutul de umiditate este de aproximativ 8%.
Producătorul solicită utilizarea peletilor care trebuie să respecte cerințele următoarelor standarde:
ISO 172225-2, și fac parte din clasa de calitate A1.
Cei mai utilizati peleti sunt cei cu diametrul de 6 mm. Lungimea peletilor este foarte importantă și nu
trebuie să depășească 40 mm, în caz contrar, dacă peletii sunt prea lungi, se pot bloca în timpul
trecerii din buncar în sistemul de dozare al arzatorului.
Depozitarea se efectuează în spații pregătite în acest sens care trebuie să fie protejate împotriva
incendiilor și trebuie să împiedice pătrunderea umidității în combustibil.

Orice problema de functionare a centralei din cauza unor peleti necorespunzatori sau alte
tipuri de combustibil nu este inclusa in termenii de garantie ai centralei.

INFORMAȚII REFERITOARE LA CAZAN
Aceste instrucțiuni conțin informații importante privind utilizarea corectă și funcționarea
cazanului.

Utilizare
Cazanul de tip PELLET 30 este un cazan pe peleti cu alimentare automată a combustibilului.
Se utilizează ca unitate autonomă sau ca parte integrantă a camerei tehnice, unde sunt instalate mai
multe sisteme de incalzire (motorina, gpl, solar, lemn ...). Se utilizează pentru încălzirea centrală a
caselor individuale, precum și pentru clădirile comerciale mai mici, case de max. 300 m2 foarte bine
izolate,( dar nu mai mult de 800 m3 ).

Standardele regulamentului și directivei
PERICOL
La utilizarea cazanului, respectați toate
standardele naționale armonizate,
reglementările locale și directivele







Cazanul funcționează pe sistem de vid, produs de ventilator
Cazanul nu funcționează fără ventilator
Cazanul nu produce condens (cu exceptia primei porniri)
Nu sunt necesare structuri suplimentare de protecție pe cazan
Cazanul nu necesită un rezervor suplimentar ( acumulator puffer decat in anumite
situatii ) pentru apă
 Cazanul este asamblat în totalitate și nu trebuie să fie asamblat sau să efectueze un
test de presiune
 Proprietarul instalației de incalzire este obligat să îndeplinească toate obligațiile care
decurg din legile și regulamentele în vigoare care privesc prima punere în funcțiune și
funcționarea instalației și a componentelor aferente, echipamentelor de incalzire.
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ZGOMOTUL în timpul funcționării cazanului
Zgomotul cazanului este în conformitate cu standardul EN 15036-1.

Construcția cazanului. Descrierea funcționării cazanului de tip PELLET 30
Cazanul funcționează pe sistem de vid. Ventilatorul este instalat in partea din spate a cazanului
la ieșirea colectorului de fum, unde creează un vid corespunzător. Arderea combustibilului - a
peletilor se face într-un cuptor, respectiv arzător, unde la amestecarea corectă de aer primar și
secundar ia naștere arderea optimă a peletilor. Gazele de ardere se deplasează vertical în
amonte in camera de ardere și apoi trec prin schimbătorul de caldura, unde răcite părăsesc
partea interioară a cazanului.
In partea din spate a cazanului este montat buncarul de peleti pe care îl umplem cu până la 180
kg de peleti. Dozarea peletilor se face prin căderea liberă în spațiul de ardere al arzătorului.
Acest lucru împiedică revenirea focului în buncarul ce peleti. Produsul secundar al arderii este
cenușa, care este colectată în partea inferioară a arzatorului. Curățarea cenușii trebuie să se
facă de 1-2 ori pe săptămână, in functie de calitatea peletilor.
Automatizarea cazanului oferă reglare electronică în 5 trepte, care asigură aprinderea automată
a combustibilului - peletilor, setarea temperaturii de funcționare și controlul temperaturii de ieșire
a gazelor de evacuare.
Descrierea cazanului
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Buncar pentru peleti
Arzător
Camera de combustie
Racordul de ieșire a gazelor de ardere
Schimbător de caldura (recuperator)
Mecanismul de curățare a schimbătorului de
caldura
7. Traseul gazelor de ardese
1

3

6

5

7
2
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SPECIFICAȚII TEHNICE
PELLET 30

CONECTAREA CAZANULUI
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Caracteristicile tehnice ale cazanului pe peleti model PELLET 30

TIPUL DE CAZAN

MODEL

PELLET 30

Puterea cazanului

[kW]

9/30

Randamentul cazanului

[%]

94,5/92

Masa cazanului

[Kg]

278

Volumul apei în cazan
Cantitatea maximă de peleti in
buncar
Presiune maximă de funcționare

[l]

74

[Kg]

180

[ bar ]

2

Temperatura maximă a apei tur

[ °C ]

80

Temperatură minimă a apei retur

[ °C ]

50

Consumul de peleti

[kg/h]

1,6 până la
6,2

Conducta tur

[Tol]

1

Conducta retur

[Tol]

1

Conducta de umplere

[Tol]

3/4

Racordul de fum
Tensiunea de conectare a
cazanului
ALTELE
Tirajul necesar a coșului de
evacuare
Temperatura gazelor de ardere

[mm]

Ø100

[V/Hz]

230/50

[ Pa ]

10-12

[ °C ]

100-190

[ bar ]

4,5

CONEXIUNILE CAZANULUI

Presiunea de testare
Clasa cazanului (EN303-5:2012)

5

Setarea apei din cazan

[ °C ]

70-80

Tipul de combustibil (clasa)*
Flux de gaze arse (sarcina min și
max)
Consumul de energie electrică
(Qmax și Qmin)
Consumul de Energije (stand-by)

Peleti

A1

[kg/h]

8-28

[W ]

170/140

[W ]

15

[ °C / bar ]

Nu este cazul

Supapa termica de descarcare

* Pentru caracteristicile exacte ale combustibilului (peleti), vezi p. 7
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MONTAREA CAZANULUI
Distanța de pereți
La instalarea cazanului, trebuie să respectati distanța față de pereți, așa cum se arată în
ilustrațiile de mai jos.

PRECAUȚIA
Acordați o atenție deosebită instalării cazanului, deoarece distanța dintre
pereți este foarte importantă pentru serviciile ulterioare de service și
manipulare
PERICOL
Trebuie să respectați legislația aplicabilă privind cerințele pentru camera
tehnica unde montati cazanul și alimentarea cu aer

MONTAREA CAZANULUI
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Conectarea cazanului la rețeaua hidraulică
PERICOL
 Conectarea cazanului se poate face doar de un instalator
calificat
 Efectuați
conectarea
cazanului
în
conformitate
cu
reglementările în vigoare
 Conectarea cazanului la rețeaua hidraulică trebuie, de
asemenea, să respecte toate standardele naționale și locale
armonizate, pentru protecția mediului și a sănătății, precum și
toate prevederile și reglementările din domeniul construcțiilor

Important!
Instalatia hidraulică trebuie să conțină în mod obligatoriu echipamentul tehnic de
siguranță conform DIN EN12828
În conformitate cu DIN EN 12828 sunt necesare printre alele și următoarele echipamente de
siguranță:
 Vas de expansiune închis











Pe conducta de legatura dintre cazanul de încălzire și vasul de expaniune, nu trebuie sa
exsite armaturi, robineti, supape, etc.
Supapa de siguranță de 2 bari – Aerisitor automat montat în poziția cea mai înaltă a
cazanului, recomandam unul si pe ( puffer – butelie egalizare ) dupa caz.
Functionarea supapei de siguranta de ( 2 bari ) trebuie verificata lunar.
Conducta de legătură dintre cazanul de încălzire și supapa de siguranță nu trebuie să poată
fi închisă. În această parte nu trebuie să existe supape de închidere, pompe, armături sau
obturati.
Conducta de drenaj a supapei de siguranță trebuie să fie realizata astfel încât să nu poată
apărea creșteri de presiune.
Conducta de drenaj trebuie instalată astfel încât apa care se scurge din supapa de siguranță
să se elimine în mod sigur și controlat.
Termometru și manometru.
Presiunea de funcționare a cazanului este de minimum 1 bar și max. 2 bari.
Dacă presiunea scade sub presiunea minimă de funcționare,refaceti presiunea.
Cazanul nu trebuie să funcționeze fără apă.
In cazul in care cazanul nu este instalat cu respectarea tuturor conditiilor prevazute in
manual, tehnicianul autorizat nu il poate pune in functiune.

INFORMAȚII TEHNICE

PElLET 30

14

Realizați conexiunea așa cum se arată în figura de mai jos

Record tur DN 25

Record retur DN 25

TV

Record golire umplere
DN 20

PV





Conectați conducta DN 25 tur la (TV)
Conectați conducta DN 25 retur la (HV)

Conectați la conducta DN 20 de încărcare (supapă sens) pentru umplerea și golirea
sistemului hidraulic la conducta de umplere (PV)

Protecție anti-condens
Protecția anti-condens împiedică intrarea apei reci în cazan sub temperatura de 50° C

Este obligatoriu burelie de egalizare sau puffer, nu se accepta vane anti-condens.

ATENTIE
Trebuie să asigurați la rețeaua hidraulică protecția anti-condens pentru a evita
condensarea în cazan. Montam butelie de egalizare. Consultați instrucțiunile
pentru instalatori!

Conductele ( TUR SI RETUR ) care fac legatura intre cazan si butelia de egalizare sau
puffer dupa caz, trebuie sa fie din Cupru sau Otel. Este interzisa conectarea cazanului cu
conducte de polipropilena.

CONECTAREA CAZANULUI
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Exemplu de conectare a cazanului la instalatia hidraulică cu un circuit de încălzire și un boiler pentru apă caldă menajeră

SCHEMA HIDRAULICĂ A CAZANULUI PE PELETI DE TIPUL PELLET 30
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Conectarea cazanului la rețeaua electrică
Tensiunea de alimentare trebuie să fie stabilă: 230V ± max. 3%. În cazul în care această
cerinţă nu este îndeplinită, tensiunea osciland în sus sau în jos, producătorul nu îşi asumă
responsabilitatea pentru funcţionarea necorespunzătoare a cazanului.
Racordarea cazanului la rețeaua electrică se efectuează în conformitate cu schema
electrică prezentată în figura de mai jos.
Se recomanda utilizarea unui stabilizator de tensiune cu servomotor de minim 1000W.
Conectarea centralei Pellet la reteaua de electricitate trebuie facuta in conformitate cu
respectarea normativelor in vigoare cu privire la proiectarea si montarea instalatiilor
electrice de joasa tensiune. (
OBLIGATORIU CU PRIZA DE IMPAMANTARE ) . Daca nu exista priza de impamantare
centrala nu poate fii pornita, orice defectiune survenita in urma exploatari
necorespunzatoare nu face obiectul garantiei.
PERICOL
Conexiunea cazanului la rețeaua electrică poate fi realizată doar de un
electrician calificat, deoarece în caz contrar pot aparea deteriorarea
echipamentului sau grave vătămări corporale

SCHEMA ELECTRICĂ A CAZANULUI

Schema electrică de conectare la rețeaua electrică

CONECTAREA CAZANULUI

instrucțiuni pentru instalatori
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Conectarea cazanului la conexiunea coșului








Instalați conexiunea de evacuare a fumului din cazan astfel încât aceasta să fie cât mai
scurtă și mai stabilă posibil.
Conexiunile de evacuare a gazelor arse dintre cazan si cosul de fum trebuie să fie în mod
obligatoriu înșurubate la toate îmbinările, inclusiv in stutul ventilatorului cum este prezentat si
in fotografiile de mai jos.
Nu recomandăm conexiuni de coș mai lungi de 3 metri și utilizarea maximă de 4 coturi.
Este interzisa folosirea coturilor de 90 grade, pentru a obtine un cot de 90 grade folosim
doua coturi de 45 grade.
Conexiunile dintre cazan si cos trebuiesc executate din materiale rigide, ( NU FLEXIBILE )
cu un diametru de Ø100 mm.
Diametrul coșului de fum la care conectam cazanul nu trebuie să fie mai mic de Ø130 mm,
cu o inaltime minima de 4m.
Tirajul minim al coșului de fum este de 10 ± 2 Pa.

PERICOL
Tirajul necesar pentru evacuarea
gazelor este de 8 Pa, respectiv
se recomandă 10±2 Pa

PERICOL
Fixați corect conexiunea de
evacuare a gazelor arse și
etanșați pentru a evita scurgerea
gazelor de ardere

Important!
Cosul de fum trebuie curatat minimum o data pe an. Producatorul nu raspunde pentru nici un fel de
defectiuni cauzate din lipsa intretinerii cosului de fum.
Imaginile de mai jos arată modul în care conexiunea de evacuare a gazelor trebuie fixată la cazan și
la îmbinări, și anume min. 2 șuruburi cu auto-găurire pe îmbinare.

PERICOL
 Conexiunile de evacuare a gazelor arse trebuie îmbinate și
conectate astfel încât să nu apară scurgeri. În cazul scurgerilor și
al mirosului de fum, opriți imediat cazanul și apelați service-ul sau
instalatorul dumneavoastră

PERICOL

Racordarea cazanului de încălzire la coșul de fum trebuie să fie
efectuată în conformitate cu reglementările in vigoare aplicabile în
domeniul construcțiilor, cu respectare normelor care sunt in vigoare
si în conformitate cu cerintele de prevenire a incendiilor. De
asemenea trebuie să ținem cont, printre altele, și de regulamentul
privind proiectarea instalațiilor termice de incalzire, a conexiunilor de
evacuare a gazelor si de inspecția / curățarea acestora.

CONECTAREA CAZANULUI

instrucțiuni pentru instalatori

PELLET 30
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Coşul de fum trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
• Conexiunile dintre cazan si cos trebuiesc executate din materiale
rigide, nu flexibile.
• Coşul de fum la care este racordat cazanul trebuie izolat.
• Trebuie amplasat la o distanţă corespunzătoare de materialele usor
inflamabile.
• In cosul in care este racordat cazanul nu pot fi conectate si alte
aparate (cazane lemne, sobe, hote, etc.)
• Coşul de fum trebuie să fie uniform şi să nu prezinte îngustări sau
forme neregulate.
• Tubulatura coşului de fum nu trebuie să treacă prin materiale usor
inflamabile.
• Eventualele construcţii sau alte obstacole care depăşesc în
înălţime coşul de fum nu trebuie să se afle prea aproape de acesta.

Prima punere în funcțiune a cazanului
Pentru a verifica funcționalitatea cazanului, prima punere în functiune trebuie efectuată de către o
persoana autorizata.
Pentru prima pornire a cazanului, recomandăm utilizarea peletilor de la același producător, precum
și ulterior în sezonul de încălzire.

PERICOL
Prima punere în funcțiune a cazanului este efectuată de către o persoană
autorizată, în nici un caz nu este permis să faceți acest lucru singuri,
deoarece în caz contrar se poate produce deteriorarea echipamentului sau
grave vătămări corporale.

CONECTAREA CAZANULUI

instrucțiuni pentru instalatori

PELLET 30
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EXPLOATAREA CAZANULUI PELLET 30
PERICOL
Atunci când utilizați cazanul, trebuie să respectați cu
strictețe instrucțiunile de utilizare, deoarece în caz
contrar pot apărea vătămări grave asupra
persoanelor și deteriorări grave asupra produsului

Reglarea electronică a cazanului
Cazanul PELLET 30 este dotat cu reglare electronică care este necesară pentru
funcționarea cazanului.
Functia tastelor individuale de pe tastatură
Ecranul LED superior

Tasta 2
Verificarea temperaturii
gazelor de ardere și a apei

Tasta 4
Creșterea puterii cazanului

Tasta 6
Tasta de service

Tasta 5
Scăderea puterii cazanului

Tasta 1
Pornirea și oprirea cazanului

Tasta 3
Setarea temperaturii apei în
cazan

Ecranul LED inferior

MANIPULAREA CAZANULUI instrucțiuni pentru utilizatori
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Stadiul de pregătire
Atunci când cazanul este oprit

Pornirea cazanului
Pentru a porni / opri cazanul se folosește tasta nr. 1
Pornirea se face prin apăsarea scurtă a tastei nr. 1. Când operația este efectuată, apare mesajul BLOV 20,
numărând prin scădere până la nr. 0

Urmează procesul de încărcare rapidă a peletIlor în arzător - pe ecranul LED se afișează FAST LOAD

MANIPULAREA CAZANULUI instrucțiuni pentru utilizatori
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Urmează faza de încărcare a peletilor LOAD PELE. În această fază, după un anumit timp, se produce
aprinderea peletilor.

După aprinderea peletilor și atingerea unei temperaturi suficiente a focului în arzator, funcționarea
cazanului trece în faza FIRE ON. În această etapă se controlează stabilitatea temperaturii focului în
arzator.

Când cazanul trece în faza de funcționare, pe ecranul LED sus apare BURN și alternativ gradul 5....5, iar în
partea de jos pe ecranul LED se afișează temperatura apei din cazan.

MANIPULAREA CAZANULUI instrucțiuni pentru utilizatori
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Funcționarea cazanului
În timpul funcționării normale a cazanului, pe ecranul LED superior se afișează puterea termică setată a
cazanului (de la 1 până la 5), în timp ce ecranul LED inferior afișează temperatura apei din cazan.

Setarea puterii de funcționare a cazanului
Prin apăsarea tastei nr. 4 se produce creșterea puterii cazanului sau prin apăsarea tastei nr. 5 reducerea
puterii cazanului.
Tasta 4
creșterea puterii
cazanului

Tasta 5
scăderea puterii
cazanului

În această fază se afiseaza 5 in stânga sus și 5 in dreapta sus, cazanul pe peleti funcționează la cea mai
înaltă putere setată.
Producătorul recomandă setarea cazanului la nivelul 5 de putere. Reglarea
electronică selectează automat puterea necesară în funcție de temperatura apei
deja atinsă în cazan. Pentru a obține o durată lungă de viață a cazanului, nu
recomandăm pornirea și oprirea cazanului, ci funcționarea constantă a acestuia.

MANIPULAREA CAZANULUI instrucțiuni pentru utilizatori
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Reglarea automată a puterii cazanului – modularea
Atunci când temperatura apei din cazan se apropie de temperatura setată dorită (70°), cazanul începe să
scadă automat puterea - să moduleze. În această fază, cazanul ajustează automat puterea în funcție de
necesarul termic al casei - pe ecranul LED al tastaturii se afișează alternativ inscripția rEGU FLUI.

Cazanul reduce puterea până la cel mai scăzut nivel 1.

Scăderea automată a
puterii cazanului la
primul nivel de
funcționare

Dacă temperatura din cazan continuă să crească, cazanul intră în faza de stingere. Pe tastatură se
afișează COOL FLUI.
În această etapă, cazanul a atins temperatura superioară dorită.

După un anumit timp, ventilatorul se oprește. Cazanul intră în faza de așteptare pentru o nouă pornire.

MANIPULAREA CAZANULUI instrucțiuni pentru utilizatori
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Setarea temperaturii dorite a apei din cazan
Pentru a regla temperatura dorită a apei din cazan, pur și simplu apăsăm scurt tasta nr. 3 (MENU).
Pe ecranul LED superior se afișează SET, iar în partea de jos se afișează temperatura setată a cazanului

În partea de jos a ecranului LED începe să apară intermitent numărul. În momentul afișajului intermitent al
numărului din fereastra inferioară, setăm prin tasta nr. 4 și 5 limita superioară a valorii temperaturii de
funcționare a cazanului. Apăsând scurt tasta nr. 3 revenim din nou la tastatură în meniul principal.
Producătorul recomandă setarea cazanului la o temperatură de lucru de 70° C.
Creșterea temperaturii de funcționare poate fi efectuată numai în cazuri
excepționale (temperaturi exterioare extrem de scăzute sau izolare slabă a
spatiului pe care dorim sa-l încălzim ). Nu este permisă scăderea temperaturii
de funcționare a cazanului sub 70° C.

Oprirea cazanului
Apăsând scurt tasta nr. 1 (START/STOP) oprim (închidem) cazanul pe peleti. În ferestrele, superioară și
inferioară se afișează COOL GAS in acel moment se întrerupe procesul de alimentare cu peleti. Cazanul a
intrat în faza de evacuare.

Când finalizează faza de evacuare cazanul se oprește complet, pe ecranul superior LCD apare sus OFF.

MANIPULAREA CAZANULUI instrucțiuni pentru utilizatori
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În această fază cazanul este oprit.

Afișarea temperaturii gazelor de ardere
Pentru afișarea temperaturii gazelor de ardere apăsăm scurt tasta nr. 2.

În partea superioară a ecranului LED se afișează temperatura de ieșire a gazelor de ardere, iar în partea
de jos temperatura curentă a apei din cazan. Tastatura revine singură în meniul de bază.

MANIPULAREA CAZANULUI instrucțiuni pentru utilizatori
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Avertizări și alarme
PERICOL
La afișarea alarmei urmați cu
strictețe instrucțiunile date în
cazul afișării unei anumite alarme

Pe ecranul LED, apar avertizările și alarmele în timpul funcționării cazanului și în caz de
eventuale defecțiuni ale cazanului:


Mesajul no PELL poate semnifica:






Nu sunt suficienti peleti în buncar
Partea de iesire din buncar este blocata iar dozarea peletilor nu are loc
S-a activat siguranța termică
Cantitate excesivă de cenușă în recipientul de cenușă și în spațiul de sub schimbătorul de
caldura.
Traseul de trecere a fumului înfundat deasupra arzătorului din cuptor în schimbătorul de
caldura





Mesajul no FirE semnifică:

Nu a existat nici o aprindere a combustibilului în timpul prevăzut de cazan sau a existat o aprindere,
dar temperatura gazelor de evacuare nu a crescut suficient, respectiv a crescut prea târziu.
 S-a activat siguranța termică
 Rezistenta de aprindere este defectă
 Evacuarea fumului este înfundată
 Ventilator defect
Daca in arzatorul centralei gasim peleti nearsi este interzis sa-i punem din nou in buncarul cu peleti ( poate
contine jar si se poate provoca un incendiu ).

PERICOL
La afișarea mesajului NO FIRE oprim cazanul și nu-l pornim.pana cand
nu remediem defectiunea.

MANIPULAREA CAZANULUI instrucțiuni pentru utilizatori
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Mesajul REGU GAS semnifică:

Cazanul reglează automat puterea de functionare din cauza temperaturii mari a gazelor de ardere.



Mesajul OPEn DOOr semnifică:

Cazanul evacuează periodic și curăță grila arzătorului. Acest lucru durează câteva secunde de mai
multe ori pe zi.

În cazul unei întreruperi a energiei electrice mai mică de 2 minute, cazanul va continua
automat funcționarea. Daca intreruperea este mai mare de 2 minute, cazanul începe din
nou prin alimentarea de peleti și urmeaza un nou proces de aprindere.

MANIPULAREA CAZANULUI instrucțiuni pentru utilizatori
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Descrierea erorilor și avertismentelor și cum să acționați
ALARME
Mesaj

Semnificația mesajului




No PELL





no FIRE

Nu sunt suficienti peleti în buncar
S-a activat siguranța termică –
dozarea peletilor este întreruptă
Conducta dintre buncar si (arzator)
este înfundată iar sistemul de
dozare nu functioneaza. Se
infunda cand peletii au umiditate
creacuta – sau atunci cand nu
sunt bine compactati.
Cantitate excesivă de cenușă în
recipientul de cenușă
Pereții interiori ai cazanului sunt
imbacsiti și punctul de trecere din
camera de ardere în schimbătorul
de caldura este infundat

Se afișează atunci când
temperatura gazelor de ardere nu
a crescut in timp util. Stabilit de
electronica centralei.

Gestionare
-

-

-

-

Apăsăm tasta pentru oprirea cazanului
și verificăm cantitatea de combustibil
din buncar
Verificăm tasta de protecție termică
Goliți coșul de peleti si arzatorul,
verificam partea de intrare în sistemul
de dozare (îndepărtăm corpurile
străine - hârtie, frunze de copaci,
așchii de lemn, diverse obiecte mici
din oțel)
Examinăm recipientul de ardere
Verificăm cantitatea de cenușă sub
schimbătorul de caldura
Închiderea cazanului pe OFF
Verificăm tasta de protecție termică
Controlați rezistenta de aprindere
Deschideți ușa camerei de ardere
Controlați și curățați arzătorul și
cenușa de sub arzător
închideți ușa cazanului
Porniți din nou cazanul sau
Sunăm la service

ATENȚIONĂRI

REGU GAS

Se afișează atunci când temperatura
gazelor de ardere se apropie de limita
superioară, ceea ce înseamnă:
 Sarcină mare a cazanului cazanul funcționează continuu
 Pereții cazanului nu sunt curățați
 Tirajul redus al emisiilor de gaze
arse (cos infundat)
 Colmatarea schimbătorului de
caldura ( curatare nu a fost
efectuata comform idicatiilor din
manual )
 Cantitate excesivă de cenușă în
recipientul de sub schimbătorul de
caldura

MANIPULAREA CAZANULUI instrucțiuni pentru utilizatori
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Inspectați și curățați toți pereții interiori
ai cazanului și schimbătorul de caldura
Verificați mecanismul de curatare al
schimbătorului de caldura
Sunăm la service
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Punerea în funcțiune a cazanului
PERICOL
Atunci când utilizați cazanul,
trebuie să respectați cu strictețe
instrucțiunile
de
utilizare,
deoarece în caz contrar pot
apărea vătămări grave asupra
persoanelor și deteriorări grave
asupra produsului

ATENȚIONARE
Prima punere în functiune trebuie
să fie în mod obligatoriu făcută de
către o persoană autorizată pentru
a verifica setările și reglările
cazanului

La punerea în funcțiune a cazanului urmați următoarea procedură
1. În primul rând, ne asigurăm că exista suficient combustibil pentru funcționare (verificăm
peleti din buncarul de depozitare) și, dacă este necesar completam.

Pornirea cazanului
2. Pentru a porni / opri cazanul se folosește tasta nr. 1 Pornirea se face prin apăsarea scurtă a
tastei nr. 1. Când operația este efectuată, apare mesajul BLOV 20, numărând prin scădere
până la nr. 0
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3. Urmează procesul de încărcare rapidă a peletilor în arzător - pe ecranul LCD se afișează
FAST LOAD

4. Urmează faza de încărcare a peletilor LOAD PELE. În această fază, după un anumit timp,
se produce aprinderea peletilor.

5. După aprinderea peletilor și atingerea unei temperaturi suficiente în camera de ardere,
funcționarea cazanului trece în faza FIRE ON. În această etapă se controlează stabilitatea
temperaturii focului în camera de ardere.

6. Când cazanul trece în faza de funcționare, pe ecranul LED stânga sus apare „BURN” și
alternativ afișează puterea la care functioneaza, iar în partea de jos pe ecranul LED se
afișează temperatura apei din cazan.
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Important!
Producătorul recomandă setarea cazanului la nivelul 5 de funcționare a cazanului.
Reglarea electronică va adapta automat puterea necesară pentru funcționarea optimă
a cazanului.

Protecție termică a cazanului
Cazanul PELLET 30 are încorporat un dispozitiv de siguranță termică, care se activează automat
numai atunci când temperatura apei din cazan crește peste limita de 95° C.
Când apa din cazan ajunge la o temperatura mai mare de 95° C protecția termică oprește dozarea
peletilor, împiedicând astfel supraîncălzirea cazanului. Pe ecranul LCD se afișează ALAr PELL.
Protecția termică este amplasată pe partea frontală a cazanului sub capacul mare frontal. Tasta de
resetare a protecției termice este situată în partea stângă a carcasei in care se afla partea
electronică (cutie gri) și trebuie resetată manual.

Resetarea protecției termică
1.

Deschidem capacul frontal al cazanului, dispozitivul de protecție termică este amplasat sub
capacul din partea stângă a carcasei electronice (cutie gri)
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2. Desfacem capacul de siguranță al termo-protecției capilare

3.

Apăsăm tasta de protecție termică (resetăm termo-protecția)

4. Când auzim un clic scurt înseamnă că protecția termică este oprită, iar cazanul este din nou gata
de funcționare. Infiletam capacul siguranței de protecție termica

5. Închidem capacul și apăsăm butonul pentru pornirea cazanului
Siguranta termică se poate activa accidental la prima punere în funcțiune a
cazanului.
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Curățarea si întreținerea
PERICOL
Urmați instrucțiunile de întreținere
și curățare pentru a evita
blocajele
și
deteriorarea
produsului.

PERICOL
Daca gasiti peleti nearsi in camera
de ardere este interzis reincarcare
lor din nou in buncar deoarece
exista pericol de incendiu.

Este interzisa depozitarea
cenusii in camera tehnica a
cazanului.
Important!
Curățarea și întreținerea cazanului reprezintă una dintre cele mai importante activități pentru
buna funcționare a cazanului si pentru un consum minim de peleti.

Îndepărtarea cenușii
Curățarea, respectiv îndepărtarea cenușii din cazan se face conform procedurii de mai jos, și anume
de 2-3 ori pe săptămână, respectiv atunci când cenușa ajunge la niveleul arzătorului.
1. Anterior, trebuie în mod obligatoriu să întrerupem funcționarea cazanului și să așteptăm oprirea
si racirea cazanului.

2. îndepărtăm cupa de ardere, o curățăm (cel mai ușor cu o perie de sârmă) și o punem înapoi
la locul ei. În acest sens, avem grijă de cablul de etanșare din marginea inferioară a cupei de
ardere.
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3. De asemenea, curățăm camera de ardere și interiorul arzătorului, cel mai simplu mod de a
face acest lucru este cu un aspirator de cenușă.

4. Când terminăm, închidem înapoi ușa cazanului și ne asiguram să fie închisă bine.
ATENȚIONARE

Usa camerei de ardere trebuie să fie bine inchisa, în
caz contrar cazanul nu va funcționa corect!
Verificăm în mod regulat garniturile de etansare. O
etanșare slabă înseamnă o ardere slabă și un
consum ridicat de peleti.
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Curățarea schimbătorului de caldura și îndepărtarea cenușii din camera de inspecție
de sub schimbatorulul de caldura
ATENȚIONARE








Aveți grijă să nu atingeți suprafețele încinse ale cazanului, deoarece există posibilitatea de
ardere
Îndepărtați cenușa numai într-un recipient ignifug cu un instrument ignifug
Purtarea mănușilor este obligatorie
Trebuie să strângem bine capacul deschiderii de inspecție de sub schimbătorul de caldura.
Înainte de a face acest lucru, este necesar să se verifice garnitura, astfel încât să nu se producă
o etanșare slabă a capacului, ceea ce ar duce la ardere incompletă și, în consecință, la un
consum mare de peleti
Cenușa din recipientul de sub schimbătorul de caldura trebuie să fie întotdeauna uscată, iar
dacă este umedă anunțați în mod obligatoriu instalatorul

Curățarea schimbătorului de caldura se realizează prin intermediul manetei, și anume prin trageri
rotative de mai multe ori în sus și în jos se curăță schimbătorul de caldura. Curățăm schimbătorul de
caldura o dată pe zi, cu cat mai des cu atat ma bine.
1. Cu o tragere rotativă a mânerului în sus și în jos, curățăm schimbătorul de caldura.

1. Scoatem șuruburile și îndepărtăm capacul deschiderii de inspecție și curățăm cenușa, apoi
strângem capacul înapoi și ne asigurăm că este bine etanșat. Recomandam curatarea la o
tona de peleti consumata sau mai des in functie de calitatea peletilor.
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Curățarea exterioară a cazanului
Curățăm partea exterioară a cazanului cu o laveta uscată.

Întreținerea cazanului
Întreținerea cazanului este esentiala, mai ales din următoarele motive:


Fiabilitatea funcționării cazanului
Cazanul va funcționa impecabil și veți evita astfel orice neplăcere.



Eficiență ridicată
Prin întreținerea regulată a cazanului, veți obține o eficiență ridicată a funcționării sale și, astfel,
veți reduce consumul de combustibil.



Ardere prietenoasă cu mediul
Prin întreținerea regulată a cazanului, veți ajuta cazanul să atingă rezultate constante de ardere
cu emisii scăzute



Curățarea regulată a cazanului se efectueaza de utilizatorul acestuiai în conformitate cu
recomandările persoanei autorizate care a facut punerea in functiune a cazanului .



Verificarea de întreținere a cazanului este efectuată de un service autorizat o dată pe an, contra
cost în caz contrar nu vi se aplică condițiile de garanție, iar producătorul nu este răspunzător
pentru daunele care apar la cazan, respectiv la întregul sistem de încălzire, ca urmare a
servisării neregulate a cazanului



Garantia este valabila doar daca este efectuata revizia anuala a centralei de catre
personal autorizat, revizia anuala este contra cost. Aceasta verificare trebuie sa se
noteze in certificatul de garantie.



Păstrați manualul tehnic, deoarece va trebui să il prezentați în eventualitatea unei reclamații.
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CERTIFICAT DE GARANŢIE
DENUMIRE PRODUS:…………………………………
SERIE PRODUS:…………………………………
PRODUCĂTOR:…………………………………
IMPORTATOR:…………………………………
VÂNZĂTOR (nume şi adresa): ...................................................................
CUMPĂRĂTOR (nume şi adresa): ............................................................
NR. DOCUMENT FISCAL (factură/chitanţă): ...................... ………………
Garanţia asigurată cumpărătorului de către vânzător este în conformitate cu legislaţia în vigoare din
România, armonizată cu legislaţia Uniunii Europene: Legea 449/12.11.2003, şi cu Ordonanţa nr.
21/21.08.1992, republicate cu modificările şi completările ulterioare, prin care se precizează
modalităţile de asigurare a garanţiei după cum urmează:
1. Garanţia este valabilă doar la cazanele vandute si montate pe teritoriul României.
2. Perioada de garanţie este de 5 ani la corpul cazanului si 2 ani la urmatoarele componente (toate
piesele izolante si de etansare, manere, cablu, ventilator, rezistenta, reductor, motoare si angrenaje,
snec, turbionatori, arzator, vizor usa, balamale, rulmenti). Garantia începe de la data primei puneri în
funcţiune a produsului de către personalul tehnic autorizat. Defecţiunile datorate transportului,
depozitării, montării, utilizării sau întreţinerii incorecte, folosirii pieselor incompatibile sau
neoriginale, greşelilor sau modificărilor făcute de către instalator şi/sau cumpărător, nu fac obiectul
garanţiei. Garantia este valabila doar daca este efectuata revizia anuala a centralei de catre personal
autorizat, revizia anuala este contra cost. Aceasta verificare trebuie sa se noteze in certificatul de
garantie.
3. Remedierea deficienţelor apărute la produse ori înlocuirea produselor care nu corespund în cadrul
termenului de garanţie, care nu sunt imputabile consumatorului se face în termen de maxim 15 zile
din momentul când operatorul economic a luat la cunoştinţă deficienţele respective. În cadrul unor
vicii ascunse, termenul maxim stabilit (15 zile) curge de la data finalizării expertizei tehnice.
4. Garanţia prin reparare sau prin înlocuire acoperă orice defecţiune de material sau viciu de
fabricaţie, care ar apărea în perioada de garanţie. Se acordă, dacă instalarea, punerea în funcţiune şi
întreţinerea produselor este efectuată de personal autorizat în conformitate cu instrucţiunile
producătorului, astfel încât datorită instalării şi întreţinerii, produsul să nu sufere deteriorări ce ar
afecta buna lui funcţionare, sau ar cauza scoaterea lui din funcţiune; aducerea în starea de
conformitate se va face în primul rând prin repararea produsului.
5. Pentru a beneficia de drepturile asigurate prin garanţie, cumpărătorul are obligaţia de a prezenta
prezentul certificat de garanţie, procesul verbal de punere în funcţiune şi documentul de cumpărare în
original precum şi o prezentare cât mai detaliată a defecţiunii constatate vânzătorului. În cazul, în
care documentele de garanţie nu sunt prezentate, au fost modificate sau deteriorate nu se oferă
garanţie.
6. La cumpărarea produsului cumpărătorul are obligaţia să verifice completarea certificatului de
garanţie cu toate datele necesare, semnarea şi ştampilarea de către vânzător; totodată poate să solicite
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date referitoare la modul de transport, depozitare, instalare, folosire şi întreţinere corect(ă) al
produsului, în afară de cele specificate în cartea tehnică.
7. În cazul unor defecţiuni a căror reparaţie este extragaranţială, la cerere, firma furnizoare execută
reparaţiile necesare contra cost.
8. Prin semnarea acestui certificat, cumpărătorul îşi exprimă acordul cu cele cuprinse în acest act şi
declară că a preluat produsul în bună stare, a înţeles obligaţiile ce îi revin pentru a putea beneficia de
garanţia acordată de vânzător, conform legislaţiei în vigoare. Drepturile consumatorilor nu sunt
afectate prin garanţia oferită.
9. Garanţia aparatului este condiţionată de punerea în funcţiune a acestuia de către firme de service
agreate.
SEMNĂTURA
ŞI ŞTAMPILA
IMPORTATOR

SEMNĂTURA
ŞI ŞTAMPILA
VÂNZĂTOR

SEMNĂTURA
CUMPĂRĂTOR

De completat de către reprezentantul firmei de service autorizat
Tip echipament ……………………………..

SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA

Număr serie …………………………………

PERSOANĂ JURIDICĂ AUTORIZATĂ

Număr PV de PIF …………….…………….
Data PIF …………..……………………….
Nr.
Data
Defetiune Activitate
Piesa
Data
Unitate Semnatura Observatii
Crt. reclamatiei reclamata
de
inlocuita executarii service cumparator
service
executata
1

2

3

4

5

TELEFON: 0747 262 688
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