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Cazane cu apă tip IRLEH PLUS din oţel cu combustie de jos

Cu uscare, degazeificare şi gazeificare, pentru utilizarea tuturor tipurilor de combustibili solizi

Cazanele IRLEH permit folosirea mai multor combustibili

MANUAL DE OPERARE ŞI ÎNTREŢINERE
Atenţie !

Înaintea asamblării acestui cazan trebuie să vă însuşiţi acest manual

Producător:
IRLEH sp. z. o. o. sp. k.
Str. Poniatowskiego 29
64-200 Wolsztyn
Tel / Fax: +48 (68) 348-23-15

+48 (68) 347-22-84
www.kotly.irleh.com.pl
e-mail: kotly@irleh.com.pl

Wolsztyn – 2009

Construcţia cazanului este protejată de patent.
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2. INFORMAŢII GENERALE

Trebuie să citiţi cu atenţie informaţiile de folosire pentru o exploatare corespunzătoare şi
în condiţii de siguranţă. Deoarece acest manual cuprinde cazane de diferite mărimi, înainte
trebuie să verificaţi plăcuţa nominală de identificare (tipul şi capacitatea).

Atenţie ! Înainte de legarea cazanului la burlanul coşului de evacuare, acest ajutaj
trebuie aprobat de o companie specializată în coşuri de fum.

Cazanul IRLEH PLUS este singurul disponibil pe piaţă, ca un czan cu o cameră de
convecţie separată, acea parte a cazanului care primeşte căldura de la gazele de evacuare,
sporind prin aceasta condiţiile de combustie şi diminuând cantitatea de pulberi evacuate prin
tubulatura burlanului în atmosferă.

3. FOLOSINŢA CAZANULUI

Cazanele din oţel IRLEH PLUS pot fi folosite în diferite locuri precum locuinţe, pavilioane,
garaje, birouri, spaţii comerciale, spaţii de servicii şi de alimentaţie.

Temperatura maximă a cazanului nu poate depăşi 100ºC.
Doar un specialist autorizat poate să realizeze o instalare corespunzătoare şi sigură a

cazanului.
Cazanele IRLEH PLUS se pot monta la sistemele de încălzire centrală atât prin gravitaţie

(temosifon), cât şi prin circularea agentului termic prin pompe. Echilibrul termic al incintelor
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încălzite calculat având la bază standardul naţional în vigoare, serveşte la alegerea corectă a
cazanului pentru instalaţia de încălzire.

Eficienţa calorică nominală a cazanului trebuie să fie egală, sau puţin peste (10%)
necesarul termic calculat.

În tabelul 1 de mai jos se pot observa exemple de spaţii încălzite cu cazane IRLEH-
PLUS.

Tabelul 1
Tipul de cazan Puterea Minimă

kW
Puterea nominală
(recomandată) kW

Suprafaţa aproximativă
deservită

IRLEH-PLUS 20 6 20 65 – 100
IRLEH-PLUS 30 9 30 100 – 160
IRLEH-PLUS 40 12 40 130 – 240
IRLEH-PLUS 60 18 60 200 – 360
IRLEH-PLUS 80 24 80 300 - 480

Datele menţionate sunt exemple referitoare la o încăpere estimată a avea o înălţime de 2,5
metri cu o pierdere de căldură de 60 W/m3.

4. COMBUSTIBILUL

Combustibilul obişnuit pentru cazanele IRLEH-PLUS este lemnul de foc de foioase sau
conifere, bucăţi de lemn, aşchii, deşeuri din industria mobilierului sub forma blocurilor sau
bucăţilor cu valoare calorică mai mare de 12000 kj / kg şi o umiditate mai mică de 20%.
Aşchiile de lemn nu trebuie să fie mai mărunte de Ø100mm pentru cazanul de 20 kW, sau
Ø150mm pentru cazanele de 30-40 kW. Folosirea unui combustibil de proastă calitate, în
special cu o umiditate mare, conţinut de cenuşă sau valoare calorică scăzută poate scădea
eficienţa cazanului şi determina o manoperă mai mare (încărcări, curăţări frecvente).

Combustibilul alternativ pentru cazanele IRLEH-PLUS (în cadrul limitelor definite pentru
combustibilul obişnuit este:

- cărbune dur pentru uz energetic de mărimea 32.1 clasa de cărbune 24/12 conform cu
PN-82/G-97001-3, 40-80mm diametru cu o valoare calorică mai mică de 24 MJ/kg.

- Cărbune brun
- Brichete din scoarţă, aşchii, crengi, rumeguş, paie etc. mai mari de 40mm.

Toate tipurile de combustibil alternativ trebuiesc amestecate în proporţia 1 : 1 cu combustibilul
obişnuit.

5. DESCRIEREA CONSTRUCTIVĂ A CAZANULUI IRLEH

Construcţia cazanului urmează regulile aşa-numitei combustii scăzute. Toate elementele de
căptuşeală internă sunt confecţionate din plăci ceramice îmbinate. Căptuşeala externă este
confecţionată din plăci sudate. Spre exterior există un strat de izolaţie acoperit cu o carcasă din
oţel vopsit. Regulatorul de temperatură (controlerul) este poziţionat pe capacul superior al
cazanului, iar ventilatorul de tiraj forţat este montat pe burlanul de fum. Astfel se permite o
folosire eficientă a diferitelor tipuri de combustibil solid. În caz de avarie este foarte uşor accesul
pentru reparaţii. Fără nicio deconectare, este suficientă demontarea a patru piuliţe şi schimbul
respectiv.

Cazanul este prevăzut cu un grătar din fontă. Camera de alimentare este separată de
canale printr-o diviziune de apă prin care se află un canal care conduce aerul post-combustie
către un arzător. Sub arzător există aşa-numita punte de foc care ajută la menţinerea curată a
arzătorului de reziduuri de cenuşă şi de zgură. În plus se menţine căldura necesară pentru a
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aprinde gazul provenit din primul stagiu de combustie. În spatele arzătorului se află o cameră
post-combustie acoperită cu cărămidă refractară pentru acumularea de căldură şi îmbunătăţirea
condiţiilor post-combustie prin gazul de evacuare.

6. PARAMETRI TEHNICI ŞI OPERAŢIONALI

Tabelul 2 prezintă datele tehnice primare ale cazanelor IRLEH-PLUS cu tiraj forţat.

Tabelul 2. date tehnice de bază pe serii şi tipuri de cazane IRLEH-PLUS
Denumirea parametrului Unitatea Serii şi tipuri

1 Tipul şi seria de cazan IRLEH
PLUS 20

IRLEH
PLUS 30

IRLEH
PLUS 40

IRLEH
PLUS 60

IRLEH
PLUS 80

2 Putere termică nominală KW 20 30 40 60 80
3 Putere termică minimă kW 6 9 12 18 24
4 Eficienţa termică optimă a combustiei

- combustibil obişnuit
- combustibil alternativ

% ~ 87
~ 84

5 Parametri apă la tur şi retur °C 95 / 70
6 Temperatură cazan permisă °C < 100
7 Tiraj necesar mBar

Pa
0.25
25

0.27
27

0.29
29

0.35
35

0.35
35

8 Capacitate de apă Dm3 125 150 180 250 300
9 Temperatura la evacuare

- putere nominală
- putere minimă

°C 250
185

10 Dimensiunile la conexiunea piesei de
siguranţă

Ø
mm 25 25 25 32 32

11 Dimensiunile la piesa de legătură burlan
evacuare

Ø
mm 160 180 180 210 210

12 Mărimea conectorilor de tur şi retur mm
inch

40
1 ½”

40
1 ½”

50
2”

50
2”

50
2”

13

Timp de ardere lemn
- putere nominală
- putere minimă

h ~ 4,5
~ 10,5

Timp de ardere cărbune
- putere nominală
- putere minimă

h ~ 16
~ 36

14 Intervalul de temperatură al
programatorului °C 75 ÷ 90

15 Interval de putere ventilator % 20 ÷ 100% din puterea nominală
16 Temperatura minimă de întoarcere a

apei (la returul cazanului) °C > 60

17 Combustibil: Tip, umiditate % Recomandat 20 %     permis 25%
18 Capacitatea de umplere cu combustibil dm3 90 140 180 330 390
19 Lungimea maximă a lemnului cu Ø 70-

150 mm mm 400 400 400 550 550

20 Instalaţia electrică După manualul regulatorului de temperatură şi
ventilatorului. Se livrează o broşură separată.

21 Alimentare electricitate V
Hz

230
50

22 Putere electrică maxim absorbită:
- ventilator
- pompă circulare

W
W

80 la 10% din putere
100 la 100% din putere

23 Presiune apă permisă în cazan Bar
MPa

< 1,8
< 0,18

24 Masă cazan fără apă Kg 380 460 530 710 890
25 Dimensiuni cazan

Lungime
Lăţime
Înălţime

mm 1200
440

1350

1200
560

1350

1200
670

1350

1370
805

1500

1370
920

1500
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26 Consum estimat de combustibil
lemne la QW

f > 12000 kJ/kg
cărbune dur la QW

f < 24000 kJ/kg
Kg/h 6,3

4,5
9,5
6,8

12,5
9,0

19,0
13,5

26,0
17,5

27 Clasa cazanului conform martie 2004 Conform clasificării europene, 3 – cea mai înaltă

7. MONTAREA CAZANULUI

Cazanul pentru sistemul de încălzire centrală trebuie instalat în conformitate cu
standardele în vigoare. Respectarea normelor de siguranţă potrivit standardelor aplicabile este
necesară pentru o operare sigură şi pe termen lung.

La cazanele IRLEH PLUS este strict interzisă folosirea de vase de expansiune
închise (a se vedea în diagramele de instalaţii) fără serpentina de răcire!

Notă! Cazanele IRLEH PLUS prevăzute cu serpentină de răcire pot fi folosite cu vase de
expansiune de tip închis, în condiţiile în care serpentina de răcire este conectată la reţeaua de
apă în conformitate cu standardele naţionale în vigoare. Scheme exemplificative sunt la
capitolul 24 din prezentul manual.

Dacă nu se respectă standardele şi recomandările aplicabile conţinute în acest manual,
cumpărătorul pierde drepturile de garanţie. Pentru efectele unei instalări incorecte va
răspunde instalatorul sau compania de prestări servicii de montare instalaţii de încălzire,
răspunderea producătorului find în acest caz exclusă.

Cazanul IRLEH PLUS este livrat ca o unitate asamblată. Citiţi cu atenţie manualul
înaintea montării şi conectării cazanului la sistemul de încălzire. Mai trebuie să verificaţi
următoarele: funcţionarea subansamblelor, integritatea echipamentului cazanului, posibile
defecte care ar putea fi datorate transportului. Dacă totul este în regulă, instalarea poate începe
prin fixarea fitingurilor pentru alimentarea cu apă.

Cazanul nu necesită folosirea de fitinguri precum acumulator de energie termică
(acestea se pot folosi). Totuşi este necesară instalarea unei supape de control termic
având temperatura de întoarcere de 61°C deoarece prin aceasta se permite o funcţionare
continuă a cazanului la intervalul de temperatură a apei de 65-95°C, care atrage după sine
eficienţă şi longevitate. În acest fel în cazan se poate arde orice tip de biomasă la o rată de
putere de 30-120%.

Pentru protecţia cazanului la supra-încălzire, conectaţi-l la un receptor de căldură capabil
să primească în mod gravitaţional puterea minim teoretică a cazanului (specificată în tabelul 2).
Soluţia cea mai simplă este direcţionarea către boilerul de apă caldă menajeră fără folosirea
pompei. La folosirea protecţiei printr-o serpentină de răcire, aceasta va fi legată la reţeaua de
apă curentă. Este foarte utilă montarea unui manometru, prin care să se controleze presiunea
apei din instalaţia de încălzire.

Regulatorul de temperatură (controlerul) şi ventilatorul trebuie instalate înainte de
terminarea oricăror alte instalaţii (la instalarea ventilatorului, înainte de fixare se va aplica un
strat de gasket (sigilant inclus) pe carcasa cazanului.

Senzorul de temperatură şi termometrul trebuie montate în buzunarul conectorului pentru
conducta de alimentare.

Cazanul nu necesită fundaţie. Se poate aşeza direct pe pardoseală. Totuşi, sub cazan
trebuie să existe o placă izolatoare acoperită cu foaie metalică, care să depăşească în jurul
cazanului minim 500mm. La alegerea încăperii pentru centrala termică, trebuie respectate toate
normele de contrucţie privind siguranţa la incendii (în special în ceea ce priveşte ventilaţia prin
tirajul natural).

Este interzisă folosirea ventilaţiei mecanice (în această situaţie gazele arse intră în
încăperea centralei).
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Cazanul trebuie amplasat astfel încât să fie permis accesul te toate laturile sale, lucru
necesar pentru o operare şi curăţare eficientă.
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8. CONECTAREA CAZANULUI LA COŞUL DE EVACUARE

Trebuie să conectaţi cazanul la coşul de fum printr-un burlan. Acesta trebuie să urce spre
direcţia coşului şi să fie prevăzut cu o uşă de vizitare. Din raţiuni practice (uşurinţa în curăţare),
tubulatura burlanului trebuie să aibă o secţiune mai mare decât flanşa de ieşire. Este
recomandabil să aşezaţi flanşa de ieşire la burlan la 7 cm sub bază pentru a crea un spaţiu de
depozitare a cenuşei şi funinginei. Este recomandabilă izolarea termică a burlanelor.

Toate schimbările de direcţie a gazelor arse sunt dezavantajoase pentru funcţionarea
cazanului. Schimbările de direcţie se vor realiza după un unghi obtuz.

ATENŢIE ! Nu introduceţi burlanul prea adânc în coloana coşului de fum. Se va limita
tirajul prin reducerea secţiunii coşului. Aceasta este principala cauză pentru funcţionarea
incorectă a coşului de fum.

Tubulatura de fum este realizată din tablă de oţel având o grosime minimă de 3mm.
Coşul de fum trebuie să aibă o secţiune şi o înălţime capabile a induce un tiraj corect (definite în
schema 2 – date tehnice de bază).

Diagrama de selecţie a diametrului oalei.

Înălţimea efectivă a coşului în metri
Cele mai eficiente secţiuni transversale ale coşurilor sunt rotunde, după cum urmează:
La IRLEH-PLUS 20kW Ø de la 185 la 200mm
La IRLEH-PLUS 30-40kW Ø de la 200 la 250mm
La IRLEH-PLUS 60-80kW Ø de la 250 la 300mm

R
an

da
m

en
tu

l d
e 

pu
te

re
 în

 k
W

Ti
ra

ju
l n

ec
es

ar
 în

 P
a



SC Unical Gaz SRL – unic importator în România a acestei mărci de centrale termice.

8

Se permit şi secţiunile pătrate sau rectangulare. Totuşi, raportul dintre laturi trebuie să
depăşească 1 : 1,5 (pentru a menţine un tiraj bun). Sub nicio condiţie secţiunea coşului nu va fi
mai mică decât secţiunea de evacuare de la ieşirea din cazan.

Producătorul recomandă folosirea inserturilor de coş prin care se protejează pereţii coşului
de condens. Mai mult, producătorul nu răspunde pentru avariile cauzate prin nerespectarea
acestor recomandări.

9. CONECTAREA CAZANULUI LA INSTALAŢIA DE ÎNCĂLZIRE

Instalaţia trebuie protejată potrivit legislaţiei şi normelor în vigoare pentru fiecare ţară.
Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru efectele datorate nerespectării măsurilor de
siguranţă.
Atât instalarea şi conectarea cazanului trebuiesc realizate de o companie sau persoană
calificată.

10. UMPLEREA CAZANULUI CU APĂ

Înainte de aprinderea cazanului, este necesar să umpleţi instalaţia de încălzire împreună cu
cazanul cu apă. Duritatea apei nu va depăşi 2°n.

NOTĂ ! Este interzisă turnarea de apă rece în cazan în timpul funcţionării. Este foarte
periculos şi poate cauza avarii semnificative. La pierderi de apă, se poate adăuga apă
doar după răcirea cazanului. Înlătuarea jarului din cazan se poate realiza doar de o
persoană asistată de altă persoană (ajutor în caz de leşin).

11. APRINDEREA CAZANULUI

Prima punere în funcţiune (aprinderea) cazanului se va realiza doar de un specialist
certificat (un instalator), altfel garanţia se va pierde. Această operaţiune trebuie confirmată
prin completarea şi semnarea actului de acord montaj cazan (anexă la garanţie).

NOTĂ! Înainte de pornirea regulatorului de temperatură, specialistul trebuie să verifice următorii
parametri (după manualul regulatorului):
a) setarea temperaturii de operare a cazanului la 80°C
b) setarea temperaturii de oprire pentru pompa de circulare apă la 65°C
c) setarea puterii ventilatorului la 40%.

De fiecare dată când aprindeţi cazanul asiguraţi-vă că există apă în instalaţia de încălzire şi că
apa nu este îngheţată.

Ordinea operaţiilor:
1. Deschiderea uşii de aprindere (inferioară)
2. Curăţarea grătarului (sau arzătorului)
3. Aşezarea surcelelor pe grătar (hârtie, bucăţi mici de lemn uscat), apoi continuat cu bucăţi mai
mari de lemn uscat, până la jumătate din capacitatea camerei de încărcare (figura 1). Se aprind
surcelele.

NOTĂ! Se recomandă folosirea unui lemn moale precum pinul, până la pornirea focului.
Lemnul de esenţă tare precum stejarul  este recomandat pentru reîncărcare, deoarece acest tip
de lemn arde un timp mai îndelungat.

Arderea surcelelor trebuie făcută lent, cu ventilatorul oprit, cu uşa inferioară uşor deschisă
(aproximativ 1 cm). La un coş de fum rece, când tirajul este slab, pentru evitarea fumului, puteţi
deschide temporar dispozitivul by-pass.
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4. După câteva minute, după instalarea jarului pe arzător (figura 2) deschideţi dispozitivul by-
pass, închideţi uşa inferioară şi alimentaţi cu combustibil prin uşa superioară. Închideţi uşa
superioară şi apoi dispozitivul by-pass.
5. Porniţi regulatorul de temperatură.

Figura 1 Figura 2 Figura 3

6. INSTALAREA – în timpul primei puneri în funcţiune, activităţile menţionate la punctele
6a şi 6b pot fi îndeplinite doar de un specialist autorizat.

6a. Reglajul aerului primar. Pentru aceasta, trebuie verificată lungimea flăcării prin vizor,
care trebuie să atingă primul prag de la bază. În funcţie de lungimea flăcării, răsuciţi în
sus sau în jos trapa de aer (delicat, după ½ răsuciţi) până veţi atinge lungimea dorită.
Blocaţi poziţia valvei de aer cu rozeta.
6b. Reglajul aerului secundar. Deşurubaţi valva de aer secundar la o răsucire şi apoi
delicat la ¼. Efectul vizibil trebuie să fie o scurtare a flăcării şi schimbarea culorii acesteia
din portocaliu în albastru. Pe coş nu trebuie să se sesizeze ieşirea fumului.

7. Reglaţi cantitatea de aer secundar (realizată de utilizator în eventualitatea schimbării
de combustibil). Prima dată deschideţi valva de aer secundar până la simţirea unei uşoare
rezistenţe, apoi răsuciţi-o înapoi aproximativ 1 tură. Mai târziu, reglaţi până la dispariţia fumului
de pe coş. La îngheţ, în mod natural se va produce abur în sus pe coş. Aerul secundar trebuie
reglat delicat, prin înşurubarea valvei ¼ până când combustia devine stabilă. Efectul final al
reglării trebuie să fie lipsa fumului. Blocaţi poziţia valvei. Trebuie să acordaţi atenţie reglajului
deoarece prin aceasta este determinată eficienţa cazanului şi astfel costurile de exploatare.

NOTĂ! Reglajul de aer secundar se va face doar în două situaţii:
a) în urma montajului cazanului, în timpul primei puneri în funcţiune, de către un
specialist autorizat (după regulile de instalare)
b) la schimbarea de combustibil (de la cărbune la lemne).

Nu mai este nevoie de o nouă reglare în alte situaţii când se foloseşte acelaşi combustibil, sau
la reaprindere în urma stingerii focului.
8. Verificaţi integritatea cazanului (uşi, cenuşar). Dacă apare fumul, reglaţi balamalele şi
strângeţi şuruburile.
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Instrumentul de by-pass este deschis de fiecare dată când deschideţi una dintre uşi.
Pentru aceasta levierul trebuie potrivit pe poziţie deschis, aşa cum arată pe etichetă. După
închiderea uşii, închideţi şi instrumentul de by-pass prin punerea levierului în poziţia închis.

Bucăţile de lemne nu vor fi mai groase de Ø100mm pentru cazanul de 20kW, Ø150mm
pentru cele de 30-80kW. Pe de altă parte combustibilul nu trebuie să fie nici prea mărunt, sub
parametrii indicaţi la puncul 4 – Combustibilul. Direcţia de plasare a lemnelor trebuie să fie
perpendicular cu arzătorul. Să nu acoperiţi arzătorul complet cu bucăţi mai de lemn, mai ales la
aprindere.

NOTĂ! Nu trebuie să aprindeţi focul în cazan prin folosirea lichidelor inflamabile, precum
petrolul, kerosenul, solvenţi etc.

12. ALIMENTAREA CAZANULUI

NOTĂ! 20% Umiditatea combustibilului nu trebuie să depăşească 25% (umiditatea
recomandată fiind de 20%).

Înainte de adăugarea combustibilului opriţi ventilatorul, deschideţi instrumentul de
by-pass apoi la câteva secunde deschideţi uşa superioară pentru alimentare. Operaţiunea se
va executa încet pentru a evita scăparea gazelor arse. Dacă aceste gaze scapă totuşi prin
cazan, înseamnă că sunt probleme cu coşul de fum. Cazanul poate fi necurăţat sau arzătorul
prea încărcat.

Combustibilul trebuie adăugat periodic, umplând până la tavan camera de încărcare. O
încărcătură este suficientă pentru 4,5 la 10,5 ore, în funcţie de tipul de combustibil şi de puterea
de funcţionare a cazanului. Înainte de adăugarea unei noi încărcături de combustibil, curăţaţi
grătarul şi arzătorul de cenuşă şi zgură. Cel mai bine e să curăţaţi prin cenuşar, sau la grătar. În
acest fel bucăţile mai mari de lemn aprinse nu vor cădea mai jos în cazan.

Notă! Dacă arzătorul este parţial sau total neacoperit după curăţare, este recomandabil
să se procedeze la o nouă aprindere. Încărcaţi camera la jumătate cu combustibil de preferat
lemn uscat (dacă folosiţi doar lemn puteţi umple complet) lăsând uşa inferioară întredeschisă şi
instrumentul by-pass deschis până apare din nou jar pe întreg arzătorul. La folosirea altui
combustibil, precum cărbunele, încărcaţi camera complet. Închideţi uşa, închideţi instrumentul
by-pass şi porniţi regulatorul de temperatură. Dacă nu aşteptaţi pentru mai mult jar în arzător,
atingerea temperaturii de funcţionare a cazanului va dura mai mult sau acesta se poate chiar
stinge.

Intensitatea arderi (ieşirea cazanului) este controlată prin creşterea / reducerea puterii
ventilatorului (manualul regulatorului). Scăderea temperaturii apei din cazan poate indica o
colmatare, sau folosirea unui combustibil neadecvat. Reţineţi că timpul de ardere depinde de
masa combustibilului, nu de volum.

De recomandat să se adauge combustibil înainte de epuizarea completă a şarjei
anterioare. În acest fel veţi menţine arzătorul complet încins (la capătul superior) astfel
combustibilul se va gazeifica cel mai bine. În timpul perioadelor de consum scăzut de apă caldă
menajeră, reglaţi timpul de combustie şi frecvenţa pentru a preveni stingerea cazanului.
Temperatura apei din cazan (a nu se confunda cu temperatura apei din instalaţie) trebuie să fie
65 ÷ 95°C (adică ±10°C faţă de temperatura setată a cazanului care este de 80°C). În acest caz
este obligatorie folosirea unei supape de termocontrol (la 61°C temperatură de întoarcere).

13. CURĂŢAREA CAZANULUI

Pentru folosirea economică de combustibil, păstraţi camera de combustie împreună cu
canalele de convecţie cât mai curate.Frecvenţa de curăţare depinde în principal de intensitatea
focului, calitatea combustibilului (umiditatea) şi starea coşului de fum.
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Curăţarea camerei de combustie se face prin uşa de încărcare, iar camera de convecţie
se va face prin fereastra de vizitare (în spatele cazanului) după înlăturarea capacului respectiv.
Îndepărtaţi toată cenuşa şi funinginea după deschiderea orificiului de vizitare la tubulatura de
fum. Cea mai bună metodă de curăţare a coloanelor de convecţie este scoaterea de pe suporţi,
cu începere de sus. Toată funinginea va cădea astfel în camera de post-combustie. Prin
folosirea unui instrument special (furnizat cu cazanul), goliţi cenuşa prin arzător către cameră şi
apoi în cenuşar.

Un fenomen obişnuit la cazanele cu combustie de jos este că gudronul de la gazele arse se
instalează pe pereţii laterali ai camerii de ardere. Procesul de încălzire nu este afectat în acele
zone, astfel că fenomenul nu deranjează funcţionarea normală a cazanului. Se recomandă
curăţarea cazanului doar în timpul lucrărilor de întreţinere de la sfârşitul sezonului rece. Totuşi,
trebuie realizată periodic la folosirea unui combustibil de o calitate inferioară.

NOTĂ! Gudronul gros sau umed de pe pereţii laterali indică folosirea unui combustibil prea
umed, sau cazanul nu a fost reglat corespunzător, mai ales la temperaturi joase, sau din cauza
unui tiraj prea slab (coş de fum înfundat). În acest caz verificaţi etanşeitatea burlanului şi reglaţi
cazanul potrivit punctului 11 (aprinderea cazanului).

14. OPRIREA CAZANULUI

La sfârşitul sezonului rece sau la nefolosirea cazanului (cu excepţia preparării apei calde
menajere), curăţaţi cu grijă prin înlăturarea tuturor reziduurilor. După aceasta lăsaţi cazanul
deschis pentru a se ventila. În caz contrar, pereţii cazanului vor prinde condens.

15. ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA CAZANULUI

Verificarea periodică a cazanului se face o dată pe an şi ori de câte ori este necesar.
Accesoriile trebuie revizuite şi întreţinute în mod regulat.
Înainte de revizia cazanului şi determinarea vreunei reparaţii asiguraţi curăţenia cazanului şi că
nu sunt redizuuri arse în zonele de ardere. La sfârşitul sezonului rece şi dacă sunt defecţiuni
minore, fără afectarea funcţionării, le puteţi repara pe cont propriu.

În cazul lucrărilor de întreţinere mai ample care sunt rezultatul unei folosinţe
necorespunzătoare, avariile sau problemele mecanice trebuie executate de un specialist
autorizat.

Orice scurgere trebuie remediată prin sudură. La cedarea unui element de montare, se
va înlocui cu un reper nou. Dacă întâmpinaţi probleme, contactaţi furnizorul sau producătorul
direct.

16. TRANSPORTUL CAZANULUI

Cazanele sunt ambalate pentru protecţie la stricăciuni de transport pe paleţi. Manualul şi alte
elemente menţionate la punctul 20 sunt puse în camera de încărcare pentru a fi protejate.
Cazanul trebuie transportat în poziţie verticală şi manipulat cu grijă. Mai este protejat şi
împotriva mişcării sau căderii în timpul transportului.

17. OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI

1. Folosiţi combustibil în parametrii prescrişi de acest manual.
2. Menţineţi cazanul curat, cu integritatea canalelor şi a coşului de fum.
3. Remediaţi orice defecţiune sau avarie la constatarea ei.
4. Verificaţi calitatea apei în instalaţia de încălzire (duritatea 2°n).
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5. Verificaţi şi întreţineţi cazanul periodic.
6. Lăsaţi cazanul şi instalaţia pline cu apă la terminarea sezonului rece
7. Posibilele avarii mecanice se vor anunţa imediat instalatorilor autorizaţi.
8. Curăţaţi ventilatorul cu o perie mică şi moale, poate fi o pensulă de vopsit, odată pe lună.
9. Lubrifiaţi periodic manetele cu vaselină de grafit sau ulei de maşină.
10.Reglaţi strângerea uşii prin acţionarea balamalelor.

18. OBSERVAŢII FINALE

Cazanele cu combustia de jos pe lemne şi a derivaţilor precum rumeguşul, aşchiile, şi a
cărbunelui brun sunt destul de noi pe piaţă, utilizatorii neavând experienţă în exploatarea
acestora. Totuşi, clienţii le apreciază pentru costurile scăzute de exploatare. Majoritatea
clienţilor au acumulat experienţă în folosirea cazanului, astfel că vă invităm şi pe
dumneavoastră să ne comunicaţi impresiile despre cazanele IRLEH. Aceste impresii ne vor
ajuta să construim mai bine şi să modificăm prezentul manual.

19. SPECIFICAŢII DE LIVRARE

Cazanul IRLEH PLUS esate livrat ca o unitate asamblată (separate faţă de regulator şi de
unitatea suflantă) cu carcasă izolată, uşi, flanşă ieşire burlan.

Setul conţine următoarele:
1. Cazanul IRLEH-PLUS
2. Regulatorul
3. Suflanta
4. Uneltele uzuale
5. Manualul de Operare şi Întreţinere, care include Declaraţia de conformitate
6. Documentul de garanţie ce conţine toate condiţiile de acordare a garanţiei şi actul de

acord
7. Manualul pentru regulator şi unitatea suflantă care conţine şi garanţia
8. Termometru
9. Conectorul cu soclul pentru senzor temperatură şi termometru
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20. SCHEMA CAZANULUI

1. Corpul cazanului 15. Punţile din camera de convecţie
2. Uşa de încărcare 16. Valva de aer secundar
3. Uşa cenuşarului 17. Valva de aer primar de pe capac
4. Poartă 18. Suflanta
5. Conector pentru apă tur 19. Carenaj
6. Conector pentru apă retur 20. Camera de încărcare
7. Conector de evacuare gaze 21. Arzător
8. Fereastră de vizitare 22. Cărămizi refractare
9. Grătar de fier 23. Termometru
10. Canal pentru aer secundar 24. Senzorul regulatorului de temperatură
11. Camera post-combustie 25. Conector cu suport termomentru
12. Izolaţie 26. Adaptor pentru burlanul de fum
13. Vizor de flacără 27. Serpentină de răcire
14. Levier instrument by-pass 28. Regulator de temperatură
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21.
IRLEH sp. z. o. o. sp. k.
Str. Poniatowskiego nr.29
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384-23-15
+48 68 347-22-84

www.kotly.irleh.com.pl
e-mail: kotly@irleh.com.pl

Declaraţie de Conformitate

referitor la Directiva 97/23/WE
IRLEH sp. z. o. o. sp. k.

Str. Poniatowskiego nr.29
64-200 Wolsztyn

declară că cu toată responsabilitatea că produsele următoare:
cazane cu încărcare manuală pe combustibil solid

Tipul IRLEH-PLUS: 20, 30, 40, 60, 80

cu puteri nominale de 20kW, 30kW, 40kW, 60kW, 80kW
produse după data de 22 August 2008

care fac obiectul prezentei declaraţii, în condiţii normale de xploatare se
conformează cu următoarele directive şi regulamente:

 Directiva Parlamentului şi Consiliului Uniunii Europene 97/23/WE privind
echipamentele sub presiune.

 Regulamentul PN-EN-303-5 – Cazane pe combustibil solid alimentate
manual sau automat având puteri nominale de până la 300 kW.
Terminologie, cerinţe, cercetare şi etichetare.

La Wolsztyn,
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DOCUMENT DE GARANŢIE

Denumirea produsului: Cazan pe combustibil solid tip IRLEH PLUS de           kW cu tiraj forţat.

Data de producţie:                              Numărul de fabrică: Data achiziţiei:

Condiţii de Garanţie

Producătorul emite o garanţie sub următoarele condiţii, atât timp cât cazanul a fost montat conform manualului şi
normelor în vigoare, de către un specialist autorizat. Dacă o altă persoană a montat cazanul, utilizatorul trebuie să
comunice vânzătorului data primei puneri în funcţiune a cazanului deoarece doar o persoană autorizată poate face
această operaţiune. Acesta va verifica conformitatea montajului cazanului, după care va completa şi semna actul
de garanţie şi actul de acord, care face parte integrantă din garanţie. Trebuie să păstraţi documentaţia completă pe
toată perioada garanţiei pentru eventualitatea unei reclamaţii.

Documentul de garanţie sau actul de acord funcţionare incomplete, fără date, ştampile, semnături, sau cu
informaţii corectate, scrise de o persoană neautorizată conduc la pierderea garanţiei.Documentele mai sus
menţionate sunt esenţiale pentru reclamaţiile din garanţie.

1. O persoană de service este obligată să pună în funcţiune cazanul în 7 zile lucrătoare de la momentul în care
utilizatorul face comanda service. Dacă montajul cazanului este neadecvat, persoana de service înmâneză
utilizatorului actul de acord în copie şi va face o nouă programare. A doua programare şi următoarele trebuie plătite
potrivit acordului dintre utilizator şi persoana de service.
2. Prima punere în funcţiune conţine următoarele etape:

- verificarea acceptării recomandărilor din manual şi actul de acord
- pornirea cazanului
- scurte instrucţiuni despre aprinderea cazanului
- completarea şi semnarea actului de acord şi de garanţie
- reglajul uşii şi a carcaselor dacă au joc.

3. Costurile oricăror activităţi, altele decât cele descrise prin procedura de la punctul 2 sau în legătură cu
remedierea unor defecţiuni de montaj, sunt suportate de utilizator.
4. Perioada de garanţie durează 24 de luni de la momentul primei puneri în funcţiune a cazanului. Totuşi, aceasta
nu va depăşi 72 de luni de la data achiziţiei. În timpul perioadei de garanţie, utilizatorului îi este permisă înlăturarea
unor posibile defecţiuni survenite prin culpa producătorulului imediat, nu mai târziu de 14 zile lucrătoare de la
iniţierea reclamanţiei. Reclamaţia se va trimite vânzătorului sau persoanei de service (prin fax, scrisoare, sau în
altă formă) însuţită de o copie de pe “Actul de acord montaj cazan”.
5. Garanţia nu acoperă următoarele:

a) cazanul pus în funcţiune de o persoană neautorizată
b) avariile datorate utilizatorului, altei persoane sau cazului fortuit, cauzat de:

- nerespectarea regulilor de montaj din manual
- manipularea neadecvată şi întreţinerea neadecvată
- folosirea cazanului pentru alte scopuri decât cele definite de manual
- modificarea sau repararea cazanului de personal neautorizat
- folosirea de combustibil neadecvat

c) următoarele elemente:
- sfori folosite pentru legarea uşilor şi capacelor
- elemente de ceramică

- siguranţele electrice
- grătarul din fier

6. Toate activităţile definite de manual, inclusiv obligaţiile utilizatorului, nu pot fi tratate ca activităţi de reparaţii în
garanţie.
7. Producătorul nu este responsabil pentru starea coşului de fum aparţinând utilizatorului şi starea instalaţiei de
încălzire centrală, şi problemelor legate de acestea.

Asistenţa din garanţie şi din afara garanţiei privind privind sistemul de control – tiraj se va realiza potrivit garanţiei
furnizate de producătorul propriu.

ATENŢIE !
Orice solicitare de service nefondată se va suporta de utilizator, cu suportatea costului transportului
pieselor şi eventualelor reparaţii. Înainte de comandarea de service, vă rugăm contactaţi telefonic vânzătorul.
Regulile de mai sus sunt aplicabile doar pe teritoriul României.

Ştampila Vânzătorului, Numele şi semnătura persoanei de service,
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ACT DE ACORD MONTAJ CAZAN

Numele şi prenumele sau denumirea utilizatorului: ………………………………………………………………………

Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………

Număr de fabrică cazan: ………………… Data achiziţiei: ………………………………………………………………..

Data primei puneri în funcţiune:

1. Cazan tip IRLEH PLUS având puterea de …………… kW.
2. Ventialţia încăperii centralei termice:

adecvată inadecvată
3. Tiraj gaze arse pentru puterea menţionată a cazanului (după compania autorizată în coşuri de fum)

conservat neconservat
4. Protecţia coşului de fum la absorbţie condens

insert ceramic insert rezistent la acizi
insert foaie fără protecţie

5. Vas de expansiune tip deschis în stare bună
montat nemontat

6. Vas expansiune tip închis în stare bună
montat nemontat

7. Serpentină de răcire cu valvă termostat SS 20
montat nemontat

8. Valvă termostatică la temperatura de întoarcere de 61°C
montat nemontat

9. Alegerea de putere a cazanului pentru suprafaţa de încălzit
potrivită nepotrivită

10. Alte fitinguri conectate la instalaţie
valvă de amestec altele

11. Umiditatea combustibilului în intervalul 15 – 20%
menţinută nemenţinută

12. Prima punere în funcţiune realizată de un specialist autorizat
afirmativ negativ

13. Observaţii şi recomandări (ale utilizatorului, ale instalatorului, sau persoanei de service)
instalarea necesită îmbunătăţiri (personalul de service)

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

14. Garanţia urmează a fi acordată după remedierea problemelor de instalare menţionate mai sus şi altele -
instalarea conforma a cazanului.
NOTĂ ! Utilizatorul declară că are cunoştinţă de instrucţiunile conţinute în manual. În caz de montaj neadecvat
utilizatorul va suporta costurile instalării şi transportului.

……………………………… ……………………………………
Data, semnătura şi ştampila Semnătura utilizatorului,
Instalatorului care a montat cazanul

OBSERVAŢII FINALE
Prin prezenta  declar că aparatul a fost pus în funcţiune cu respectarea regulamentelor tehnice în vigoare conţinute
în manual. Cazanul funcţionează corespunzător.

…………………………………..

Data, semnătura şi ştampila
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Persoanei autorizate în service

23. SFATURI PENTRU UTILIZATORI

Higrometrul
Producătorul recomandă să aveţi un higrometru pentru controlul umidităţii lemnului înainte de
achiziţia acestuia sau pentru control în magazia de lemne.

Ce este un insert de coş ?
Arderea combustibilului solid în sobele tradiţionale (combustia ridicată) înseamnă

producerea unei mari cantităţi de gaze arse nocive, eliberate în atmosferă. În acest fel se
încălzeşte atât coşul de fum cât şi atmosfera în mod nejustificat. În schimb, noi vă oferim un
cazan care are combustia redusă, prin care se previn pierderile de căldură. Gazele de evacuare
sunt reci şi nu mai încălzesc coşul de fum. Gazele evacuate prin coşurile de fum clasice pot
genera comndens şi umezi pereţii acestora. Pentru a evita acest lucru şi a face cezanul pe
depin eficient, noi recomandăm folosirea inserturilor de coş, sau o echipare similară.
Producătorii care nu vă avizează asupra acestor aspecte, vă supun în mod conştient riscului
apariţiei de probleme care necesită cheltuieli suplimentare. Vă rugăm să observaţi faptul că a
avea un cazan modern atrage după sine şi un coş de evacuare modern (similar cu
autoturismele: benzina fără plumb necesită un catalizator).

Vă asigurăm că veţi satisfăcuţi de produsul nostru şi vă veţi amortiza costurile. Mai ales
având în vedere că preţul petrolului este în creştere şi din nefericire acest lucru nu se va
schimba.

Verificarea coşului de fum se poate realiza în timpul funcţionării cazanului
1. Verificaţi starea de curăţenie a cazanului (puntea de foc, arzător, poartă, tubulatura de
evacuare fum)
2. Aprindeţi cazanul
3. Opriţi suflanta
4. Deschideţi uşa de încărcare
5. Deschideţi uşa de uşa cenuşar
6. Închideţi instrumentul by-pass

După operaţiunile de mai sus, combustibilul (uscat!) trebuie să ardă intensiv fără a ieşi fum prin
uşa de încărcare. În caz contrar va trebui contactat coşarul, dacă arderea este lentă şi fumul
iese prin uşa de încărcare.

Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru starea proastă a coşului de fum şi
consecinţele ce decurg din aceasta.

Cele mai frecvente cauze în funcţionarea proastă a coşului de fum:
Coşul trebuie să aibă un tiraj potrivit aşa cum este definit în manual (un specialist în coşuri
vă poate da detalii).
Diametrul coşului este prea mic.
Înălţimea coşului este prea mică.
Coşul de fum nu este mai înalt decât cornişa acoperişului (cel mai înalt punct).
Cornişa coşului – cea mai frecventăp cauză.
Diferite tipuri de inserturi care înalţă coşul, însă îi reduc diametrul.
Folosirea aceluiaşi coş de fum pentru mai multe aparate de încălzit care folosesc
combustibili diferiţi, astfel că se produce un amestec al gazelor de evacuare.
Burlane compromise (crăpături, conexiune internă cu alt circuit, crăpături la imnteriorul
coşului care nu sunt vizibile.
Fereastra de vizitare a coşului de fum nestrânsă.
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Corpuri străine la interiorul burlanelor, sub forma bucăţilor de cărămidă.
Aparate suplimentare conectate la centrală (sobe de gătit, şeminee, afumătoare).
Burlane colmatate; se poate observa depunerea de funingine pe partea centrală a coşului.
Modificări interne a diametrului de burlan şi la ieşirea din burlane.
Tubulatura de burlane este inserată prea adânc în coşul de fum.
Circuit de evacuare frânt (coturi etc.) la conexiunea cazanului cu coşul de fum.
Ciruit de evacuare prea lung (secţiune de evacuare ce conectează centrala la burlane
neizolată).
Tubulatura de burlane are secţiunea prea mică; trebuie să fie mai largă decât flanşa de
evacuare din centrală.
Plasă pusă pe secţiunea de evacuare a burlanului.
Lipsa unei ventilaţii cu aer proaspăt.
Folosirea de ventilaţie mecanică a evacuării (nu este permisă deoarece gazele de evacuare
vor intra în încăperea centralei termice).

Din nefericire, majoritatea acestor probleme se constată doar de coşarul angajat.
Vă reamintim că coşul de fum trebuie curăţat la fiecare 6 săptămâni!

Operarea necorespunzătoare a coşului nu este obiect de reclamaţie

Neajunsuri tipice în funcţionarea cazanului
Lipsa de randament poate fi cauzată de:

a. tiraj prea mic – scurgeri de gaze pe traseul de evacuare, tubulatură sau
fereastră vizitare cazan (cauza cea mai frecventă)

b. combustibil de proastă calitate – combustibilul de calitate mai slabă trebuie
utilizat în perioada caldă, atunci când funcţionarea este minimă

c. traseu de evacuare murdar – trebuiesc curăţate canalele de convecţie din
cazan, tubulatura de burlane, coşul de fum – verificaţi dacă arzătorul nu este obturat de vreo
piesă ceramică

d. cenuşa şi zgura de pe grătar împiedică circulaţia de aer – trebuie făcută o
curăţare

e. lipsa de aer proaspăt în încăperea centralei termice – trebuie să asiguraţi
ventilaţia printr-o fereastră sau un canal de aer

f. procesul de ardere este prea rapid sau prea lent – alimentarea cu aer reglată
necorespunzător - ventilator de evacuare prost reglat – a se regla odată cu reglajul valvei de
aer

g. pereţii umezi în cavitatea de încărcare a cazanului – folosirea de combustibil
umed, scăderea puterii cazanului

- Creşterea rapidă a temperaturii apei de tur din cazan, faţă de o temperatură prea
scăzută a apei ce vine de pe retur.

Cauza: circulaţia întreruptă sau limitată a apei din sistemul de încălzire (nivel scăzut al apei în
vasul de expansiune).
Instalaţia trebuie reumplută cu apă. Verificaţi cauza scurgerilor de apă.

Montaj necorespunzător al instalaţiei de încălzire.
Instalarea necorespunzătoare a pompei de circulaţie (circulaţie rapidă).

Cauzele pentru care cazanul nu atinge puterea nominală
1. Cazanul nu este reglat correspunzător (la aerul primar şi aerul secundar)
2. Tiraj insuficient cauzat de sistemul de evacuare prin burlane şi coşul de fum
3. Combustibil de slabă calitate
4. Burlane murdare
5. Grătar colmatat
6. Lipsa de aer proaspăt din încăperea centralei termice
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7. Lipsa apei în instalaţie
8. Arzător aglomerat

ATENŢIE ! Toate lucrările legate de folosirea cazanului trebuie realizate cu mănuşi, şapcă şi
ochelari de protecţie.
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24. Exemplu de sistem de încălzire centrală cu circuit închis

Schema Nr.1
Bază – recomandarea producătorului Varianta I Varianta II Varianta III

1. cazan încălzire centrală IRLEH
2. Vană cu trei căi
3. Pompă circulaţie
4. Valvă diferenţială
5. Încălzitor
6. Boiler apă caldă
7. Admisie apă rece
8. Vană
9. Evacuare apă caldă menajeră
10. Vas de expansiune „închis”
11. Piesă conector cu suporţi
12. Filtru
13. Vană de termoreglare tip

TERMOWAR la 61ºC
14. Supapă fără resort
15. Ventil
16. Supapă de control
17. Supapă de răcire: Honeywell TS

130 – ¾ A (95ºC) WATTS STS
20 (97ºC)

18. Racord de apă rece
19. Manometru
20. Supapă de siguranţă

ATENŢIE! – Dacă supapa de siguranţă de la serpentina de răcire la supraîncălzire este instalată, este posibil să nu se mai folosească la bypass supapa
cu basculă. La cererea expresă a utilizatorului, instalaţia poate fi extinsă cu rezervoare de acumulare (1,2 sau chiar 3 piese), senzor de cameră sau de exterior
sau protecţie termică la tur. Mai există posibilitatea de conectare a două cazane în cascadă. O astfel de lucrare se va executa numai pe baza unei documentaţii
specifice de instalaţii, întocmită de un constructor autorizat.
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Exemplu de sistem de încălzire centrală cu circuit deschis

Schema Nr.2
Bază – recomandarea producătorului Varianta I Varianta II Varianta III

1. cazan încălzire centrală IRLEH
2. Vană cu trei căi
3. Pompă circulaţie
4. Valvă diferenţială
5. Încălzitor
6. Boiler apă caldă
7. Admisie apă rece
8. Vană
9. Evacuare apă caldă menajeră
10. Vas de expansiune „deschis”
11. Piesă conector cu suporţi
12. Filtru
13. Vană de termoreglare tip

TERMOWAR la 61ºC
14. Supapă fără resort
15. Ventil
16. Supapă de control
17. Supapă de răcire: Honeywell TS

130 – ¾ A (95ºC) WATTS STS
20 (97ºC)

18. Racord de apă rece la 2-6 Bari
10-15ºC

ATENŢIE! – Dacă supapa de siguranţă de la serpentina de răcire la supraîncălzire este instalată, este posibil să nu se mai folosească la bypass supapă
cu basculă 14. La cererea expresă a utilizatorului, instalaţia poate fi extinsă cu rezervoare de acumulare (1,2 sau chiar 3 piese), senzor de cameră sau de
exterior sau protecţie termică la tur. Mai există posibilitatea de conectare a două cazane în cascadă. O astfel de lucrare se va executa numai pe baza unei
documentaţii specifice de instalaţii, întocmită de un constructor autorizat.
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Exemplu de sistem de încălzire centrală cu circuit deschis cu rezervoare de acumulare.

Schema Nr.3
Bază – recomandarea producătorului Varianta I Varianta II Varianta III Varianta IV

1. cazan încălzire centrală IRLEH, 2. Vană cu trei căi, 3. Pompă circulaţie, 4. Valvă diferenţială, 5. Încălzitor, 6. Boiler apă caldă, 7. Evacuare apă caldă
menajeră, 8. Vană, 9. Admisie apă rece boiler, 10. Vas de expansiune „închis”, 11. Piesă conector cu suporţi, 12. Filtru, 13. Vană de termoreglare tip
TERMOWAR la 61ºC, 14. Supapă fără resort, 15. Ventil, 16. Supapă de control, 17. Termoregulator de amestec, 18. Supapă de răcire: Honeywell TS 130
– ¾ A (95ºC) WATTS STS 20 (97ºC), 19. Racord de apă rece, 2-6 Bari 10-15ºC, 20. Supapă de siguranţă, 21. Manometru, 22. Rezervor de acumulare, 23.
Instalaţie de încălzire prin pardoseală, 24. Schimbător de căldură.

ATENŢIE! – Dacă supapa de siguranţă de la serpentina de răcire la supraîncălzire este instalată, este posibil să nu se mai folosească la bypass supapa
cu basculă 14.
ATENŢIE! – Piesele (3+12+13+14) trebuiesc înlocuite de Laddomat.
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La cererea expresă a utilizatorului, instalaţia poate fi extinsă cu rezervoare de acumulare (1,2 sau chiar 3 piese), senzor de cameră sau de exterior sau protecţie
termică la tur. Mai există posibilitatea de conectare a două cazane în cascadă. O astfel de lucrare se va executa numai pe baza unei documentaţii specifice de
instalaţii, întocmită de un constructor autorizat.

Exemplu de sistem de încălzire centrală cu circuit închis cu rezervoare de acumulare.

Schema Nr.4
Bază – recomandarea producătorului Varianta I Varianta II Varianta III Varianta IV

1. cazan încălzire centrală IRLEH, 2. Vană cu trei căi, 3. Pompă circulaţie, 4. Valvă diferenţială, 5. Încălzitor, 6. Boiler apă caldă, 7. Evacuare apă caldă
menajeră, 8. Vană, 9. Admisie apă rece boiler, 10. Vas de expansiune „deschis”, 11. Piesă conector cu suporţi, 12. Filtru, 13. Vană de termoreglare tip
TERMOWAR la 61ºC, 14. Supapă fără resort, 15. Ventil, 16. Supapă, 17. Termoregulator de amestec, 18. Supapă de răcire: Honeywell TS 130 – ¾ A
(95ºC) WATTS STS 20 (97ºC), 19. Racord de apă rece, 2-6 Bari 10-15ºC, 20. Supapă de siguranţă, 21. Manometru, 22. Rezervor de acumulare,
23. Instalaţie de încălzire prin pardoseală, 24. Schimbător de căldură.

ATENŢIE! – Dacă supapa de siguranţă de la serpentina de răcire la supraîncălzire este instalată, este posibil să nu se mai folosească la bypass supapa
cu basculă 14.
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ATENŢIE! – Piesele (3+12+13+14) trebuiesc înlocuite de Laddomat.
La cererea expresă a utilizatorului, instalaţia poate fi extinsă cu rezervoare de acumulare (1,2 sau chiar 3 piese), senzor de cameră sau de exterior sau protecţie
termică la tur. Mai există posibilitatea de conectare a două cazane în cascadă. O astfel de lucrare se va executa numai pe baza unei documentaţii specifice de
instalaţii, întocmită de un constructor autorizat.
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CAPACITATEA MINIMĂ A BOILERULUI PENTRU FIECARE TIP DE CAZAN IRLEH
Putere nominală - kW 20 30 40 60 80
Capcitate - litri 1000-1500 2000-2500 2500-3000 4000-5000 5000-6000

ATENŢIE !
Piesa de conexiune având soclurile prevăzute pentru termometru şi senzorul regulatorului de
temperatură sunt livrate împreună cu cazanul (figura de mai jos). Piesa se montează direct pe
flanşa de tur (furnizare agent termic).  Termometrul trebuie aşezat în suport, aşa cum se arată.

Senzor regulator

Suportul de termometru

ATENŢIE: nu turnaţi niciun lichid în suport!

25. ÎNTREŢINEREA UŞII CAZANULUI

Pentru o păstrare fermă a cazanului, maneta de blocare trebuie lubrificată periodic cu vaselină
de grafit sau cu ulei de maşină.

Puteţi regla uşa în timpul funcţionării cazanului, iar uşa este închisă în modul următor:
a. slăbiţi piuliţa 1
b. împingeţi uşa prin strângerea piuliţei 2 după nevoie
c. în timp ce strângeţi piuliţa 1, mişcaţi balamaua prin acţionarea şurubului în sens orar.
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