


ATTACK DP Cazan pe lemne cu gazeificare

-Montarea , preincalzirea si instruirea asupra utilizarii cazanului este efectuata de un technician instruit
de catre producator, care completeaza de asemenea documentul aferent instalarii cazanului,

- In timpul gazeificarii lemnului, in compartimentul pentru combustibil se formeaza gudron,
condensate (acizi). Din acest motiv, este necesara instalarea unui dispozitiv sau a unei supape
termice(ventil termoregulator) in spatele cazanului, pentru mentinerea temperaturii minime a apei de
retur in cazan, la valoarea de 65°C.
Temperatura de lucru a apei din cazan trebuie sa fie de 80-90°C.

-Cazanul nu trebuie utilizat permanent in regim de solicitare de sub 50%.

- In cazul utilizarii unei pompe de circulatie, este necesara controlarea acesteia prin intermediul unui
termostat separat, in scopul mentinerii temperaturii minime recomandate a apei din retur

-Cazanul functioneaza ecologic in regim de solicitare nominal.

-Este recomandata instalarea cazanului cu rezervoare de depozitare si un dispozitiv care garanteaza o
economie de combustibil de 20 - 30% si o durata de viata mai lunga a cazanului, precum si o utilizare
mai confortabila a acestuia.

-In cazul in care nu este posibila racordarea cazanului la rezervorul de acumulare, este recomandata
racordarea acestuia la cel putin un rezervor de egalizare cu volumul aproximativ de 25l pentru 1kW
putere furnizata de cazan.

- In timpul functionarii in regim de solicitare redusa (modul de functionare pe timp de vara si
incalzirea apei) este necesara pornirea zilnica a arzatorului.

- Este necesara utilizarea exclusiva a combustibilului uscat, cu umiditatea de 12- 20% (in cazul unei
umiditati mai ridicate, puterea furnizata de cazan este redusa si consumul de combustibil crescut).

- Alegerea dimensiunii adecvate a cazanului, respectiv a puterii de incalzire, reprezinta o conditie
importanta pentru utilizarea economica si functionarea corespunzatoare a acazanului. Cazanul trebuie
ales astfel incat puterea nominala sa corespunda pierderii de caldura a obiectivului de incalzit.

Garantia cazanului nu se aplica in cazul in care:

- Procentul de umiditate a lemnului folosit depaseste 20% sau nu se utilizeaza combustibil
specificat de producator.
- Nu se instaleaza sistemul de amestec al apei (Regumat ATTACK-OVENTROP),
care asigura, in timpul folosirii, temperatura minima a apei din retur, cel putin 65°C.
- nu se instaleaza ventil termoregulator in circuitul de racire (WATTS STS20) conectat la reteaua
de alimentare cu apa.

Acest aparat termic nu este destinat spre folosire persoanelor (inclusiv copii) a caror capacitatea
fizica, de simt sau mentala, ori experienta insuficienta le impiedica sa-l foloseasca in siguranta,
numai in cazul cand vor fi supravegheati sau au fost instruiti cu privire la folosirea lui de
persoana raspunzatoare pentru siguranta lor. Copii trebuie supravegheati pentru a se asigura
ca ei nu se vor juca cu aparatul termic.
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Introducere:

Stimate client,

Descriere generala:

Descrierea cazanelor seriei ATTACKDP:

Va multumim pentru achizitionarea produsului nostru, - cazanului de gazeificare ATTACK.
Va dorim o utilizare sigura si indelungata. Utilizarea corecta a cazanului este una dintre
conditiile necesare pentru o functionare sigura si corecta, din acest motiv este necesara
citirea cu atentie a instructiunilor de utilizare. Manualul este conceput in asa fel sa respecte
functionarea corecta a cazanului.
Functionarea corecta a cazanului depinde mai ales de:
-selectarea corecta tipului si a puterii utile furnizate de cazan
- respectarea intocmai a procedurii de punere in functiune
- utilizarea rationala
- service periodice de specialitate
- service de calitate

Cazanul pe lemne cu gazeificare ATTACK DP, este destinat incalzirii economice si
ecologice a locuintelor familiale, a cabanelor, pensiunilor, a fabricilor de mici dimensiuni
etc.
Combustibilul specificat pentru ATTACK DP este lemnul uscat, sub forma de butuci sau
bucati crapate in lungimea corespunzatoare tipului cazanului. Cazanul pe lemne cu
gazeificare este detinatorul certificatului CE1015.

ATTACK DP 25 Standard
35
45
75

ATTACK DP 25 Profi
35
45
75

Putere termica utila a cazanului

Cazan pe lemne cu gazeificare

Versiune
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Putere termica utila a cazanului

Cazan pe lemne cu gazeificare

Versiune
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Temperatura minima recomandata a apei pe retur in regim de functionare este
Temperatura recomandata a apei pe tur in regim de functionare este de

65°C.
80-90°C.

Date tehnice
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Tipul cazanului
Puterea nominala versiunea( STANDARD)

Output range versiunea( PROFI)

Suprafata de incalzire
Volumul combustibil buncar
Dimensiuni orificiu incarcare
Tiraj
Presiunea maxima de functionare
Masa cazanului
Diametrul bransamnet de aspiratie
Inaltime cazan - "A"
Latime cazan - "B"
Adincime cazan - "C"
Adincime camera de ardere - "D"
Grad de protectie electrica
Alimentare cu energie electrica
Randament cazan
Clasa de emisie CO
Temperatura gaze arse
Debit gaze arse la sarcina nominala
Nivel maxim de zgomot
Combustibil recomandat
Consum mediu de combustibil

Timp de ardere la sarcina utila nominala
Volum apa in cazan
Temperatura apei pentru incalzire

Consum de lemne pe sezon

Volumul minim al rezervorului de egalizare
Racord la retea electrica

Lungimea maxima bustean

Gama de temperatura a camerei
(versiunea PROFI)
Capacitatea electrica a regulatorului
cazanului (versiunea PROFI)

DP25 DP35 DP45 DP75
25 35 45 75

10-25 14-35 18-45 30-75
1,52 1,74 1,95 3,60
96 112 128 305

235x445 235x445 235x445 294x545
23 23 23 23
250 250 250 250
350 390 420 850
150 150 150 219
1080 1080 1080 1320
580 580 580 750
1050 1150 1265 1600
590 690 790 1100
21 21 21 21
50 50 60 60
85 85 86 86

3
230 225 220 262

0,019 0,021 0,027 0,045
65 65 65 65

7,75 9,75 11,75 18,7

Lemn uscat cu putere calorica 15-17MJ/kgą,
Continut de apa min. 12% - max. 20%, diametru 80-150mm

550 650 750 1000
3 3 3 3
68 78 87 164

600 900 1200 1800
230/50

1kW = 1m3

65-90
10-27

230 / 2

Le producteur ATTACKS r àrl. éserve le droi t des modifications techniques sans l'avertissement précédent.

kW
kW
m2

dm3

mm
Pa
kPa
kg
mm
mm
mm
mm

IP
W
%

°C
kg/s

dB

kgh-1

mm
hod.
l
l

V/Hz
°C
°C
V/A

mm
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Dimensiunile cazanelor ATTACK DP

6

DP25 DP35 DP45 DP75

Racord tur - "E" G6/4" G6/4" G2" G2"

Racord retur - "F" G6/4" G6/4" G2" G2"

Legenda:
1.Corpul cazanului
2.Capacul de sus
3.Usa de alimenatre
4.Usa pentru cenusa
5.Ventilator de absorbtie
6.Evacuarea gazelor
7.Clapeta aerului primar
8.Clapeta aerului secundar
9.Termostat pentru cazan
10.Buton de resetare
11.Termostat pentru gazele arse
12.Supapa de golire

13.Comutator
14. Termometru
15.Regulator pentru puterea furnizata
16.Serpentina de racire impotriva supraincalzirii cazanului
17.Capacul orificiului pentru curatare
18.Conducta ascendenta
19.Conducta retur
20.Usa de control
21.Tija de actionare
22.Regulatorul cazanului (versiunea Profi)
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Panoul de comanda

ATTACK DP STANDARD

Cazanul pe lemne cu gazeificare "ATTACK DP Standard" este controlat de un termostat pentru
gaze arse.

1 - Reset
2 - Siguranta
3 - Comutator principal
4 - Termostat pentru

gazele evacuate
5 - Termostat cazan
6 - Termometru

Descriere:

1.Reset pentru protejarea cazanului impotriva supraincalzirii (in cazul in care temperatura
depaseste 110°C, cazanul este deconectat de la reteaua de alimentare cu energie electrica)

2.Siguranta protejarea cazanului impotriva supratensiunii

3.Comutatorul principal pentru pornirea sau in caz de nevoie oprirea cazanului

4. Termostatul pentru gazele evacuate in cazul scaderii temperaturii gazelor evacuate sub
valoarea stabilita, ventilatorul este oprit.

5.Termostatul pentru cazan serveste la stabilirea temperaturii maxime a apei in cazan
( dupa depasirea valorii stabilite pentru temperatura, ventilatorul este oprit si cazanul
functioneaza in regim de solicitare minima, la revenirea temperaturii sub limita stabilita,
ventilatorul este pornit din nou si cazanul functioneaza in regim de solicitare maxima)

6. Termometru indica temperatura apei evacuate din cazan

Tija de actionare serveste la deschiderea/inchiderea trapei glisante pentru combustibil
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ATTACK DP PROFI

Avantajul versiunii cazanului ATTACK DP Profi in comparatie cu versiunea Standard rezida
intr-o utilizare mai confortabila, posibilitatea de reglare a puterii de incalzire si elemente de
comanda suplimentare
Temperatura cazanului este mentinuta la nivelul stabilit de utilizator prin setarea numarului
rotatiilor ventilatoruluia apei din cazan si indica valoarea pe afisaj, controland in acelasi timp
pompa sistemului de incalzire centrala (Ú.K). Exista posibilitatea conectarii unui termostat de
camera la regulatorul cazanului care furnizeaza o reglare completa a temperaturii camerelor
incalzite. Racordul supapei de amestec cu patru cai poate fi deasemenea controlat.

Sectiunea posterioara a regulatorului electronic:

Setarea vitezei
ventilatorului
pentru gaz ars pe
parcursul regimului
de ardere

Setarea timpului de post purjare a ventilatorului dupa atingerea temperaturii setate a apei de incalzire

Siguranta
2A

Conectarea supapei
de amestec (12 V)

Conectarea senzorului pentru determinarea temperaturii camerei

1 Comutator principal
2 Afisaj care indica temperatura cazanului
3 Lampa de control al procesului de ardere
4 Lampa de control al supraincalzirii cazanului
5 Lampa de control al termostatului de camera
6 Buton rotativ al termostatului cazanului
7 Lampa de control a functionarii pompei de circulatie Ú.K.
8 Lampa de control al lipsei de combustibil
9 Buton rotativ al termostatului de camera
10 Tasta TEST (atunci cand apasati aceasta tasta va fi afisata temperatura setatat cu butonul rotativ 6
si in acelasi timp ventilatorul pentru gazul ars se intrerupe pentru o scurta perioada)
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Destinatia de utilizare

Descrierea tehnica

Reguli de utilizare

Cazanul ecologic pentru apa calda Attack DP jeste destinat incalzirii locuintelor familiale si a altor
obiective similare.Cazanul este destinat exclusiv arderii lemnului. Poate fi utulizat orice tip de lemn uscat,
in principal busteni. Este posibila deasemenea arderea bucatilor de lemn de dimensiuni mai mari, caz in
care puterea termica utila a cazanului este redusa, dar este prelungit timpul de ardere. Cazanul nu poate fi
utilizat pentru arderea rumegusului si a deseurilor de lemn de mici dimensiuni.Acestea pot fi arse numai in
cantitati mici impreuna cu bustenii.Datorita palniei de alimentare de mari dimensiuni, este posibila
evitarea operatiunii mai dificile de pregatire si taiere a lemnului in bucati mai mici.

Cazanul este proiectat pentru arderea lemnului pe principiul gazeificarii prin intermediul unui exhaustor
care absoarbe gazele evacuate din cazan.
Corpul cazanului este construit din placi de otel cu grosimea de 6mm. Acesta include o palnie de
alimentare termorezistenta prevazuta cu o deschidere rectangulara pentru transferul gazelor arse si a
gazului. Dedesubtul acesteia. in spatiul post-combustie, este situata o tava pentru cenusa. In partea
posterioara a cazanului exista un canal vertical pentru gazele reziduale cu o trapa glisanta pentru
combustibil in partea superioara. Exista de asemenea o ramificatie de absorbtie pentru racordarea la
orificiul de evacuare a gazelor. In partea superioara a peretului frontal este prezenta o usa de alimentare si
in partea inferioara este prezenta o usa pentru evacuarea cenusii. In partea frontala a capacului superior
este prevazuta o tija de actionare a trapei glisante pentru combustibil. Izolatia exterioara a corpului
cazanului consta din vata minerala amplasata sub panourile mantalei exterioare Cazanul este prevazut in
partea superioara cu un panou de comanda pentru reglarea electromecanica.
In partea posterioara a cazanului exista un canal pentru admisia canalului aerului primar si secundar cu o
clapeta de reglare in care aerul este incalzit la o temperatura ridicata.

Descriere - versiunea STANDARD
- Termometru indica temperatura cazanului in punctual de iesire.
- Daca este necesar, cazanul poate fi oprit prin intermediul comutatorului principal.
- Circuitul electric este protejat de o siguranta
- Ventilatorul poate fi oprit prin intermediul unui termostat pentru gazele evacuate dupa arderea
combustibilului. pentru incalzire reglati termostatul la 0°C. Dupa inceperea arderii, reglati
termostatul la treapta „Functionare“. Daca temperatura gazelor evacuate scade sub valoarea stabilita,
ventilatorul pentru gazele evacuate se decupleaza. Daca doriti repornirea ventilatorului, este necesara
reglarea unei valori inferioare pe termostat. Pozitia optima a functionarii trebuie reglata prin incercari
repetate.
- Termostatul de reglare controleaza functionarea ventilatorului pe baza temparaturii apei evacuate din
cazan
- termostatul de siguranta nereversibil (are rolul de protectie impotriva supraincalzirii, in cazul
defectarii termostatului de reglare sau de semnalizare, in cazul depasirii temperaturii de siguranta) in
cazul depasirii temperaturii de avarie de 110°C , este necesara apasarea acesteia (pentru versiunea
PROFI trebuie adusa in pozitia limita din stanga "RESET")

Inainte de punerea in functiune a cazanului, verificati daca instalatia este umpluta cu apa si este dezaerisita.
Functionarea corespunzatoare a cazanului pe lemne este conditionata de respectarea acestor instructiuni.
La instalarea cazanului, amplasati un suport sub partea posterioara care sa ridice cazanul cu 10 mm pentru
facilitarea purjarii si a dezaerisirii cazanului.

Este interzisa amplasarea cazanului in spatiile de locuit (inclusiv holuri)!

ATENTIE,
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Avertisment

Dupa prima incalzire este posibila formarea de condens si scurgerea de condensat nu este vorba de
defectiune.Condensul dispare dupa o incalzire indelungata. In cazul arderii deseurilor din lemn de dimensiuni
reduse, este necesara verificarea temperaturii gazelor evacuate, care nu trebuie sa depaseasca 320°C. In caz
contrar, este posibila deteriorarea ventilatorului. Aparitia gudronului si a condensului in palnia de alimentare
este un fenomen ce insoteste gazeificarea lemnului. In cazul in care cazanul nu a functionat o perioada mai
indelungata de timp (oprit, defect), este necesara o atentie deosebita in momentul repunerii in uz. In cazul
cazanelor defecte pompa se poate bloca, se pot produce scurgeri de apa sau cazanul poate ingheta in timpul
iernii.

Inainte de arderea combustibilului, deschideti trapa glisanta prin tragerea tijei de actionare si reglati
termostatul pentru gazele evacuate la „0°C“. Introduceti aschii de lemn uscat prin usa superioara pe piesa
termorezistenta perpendicular pe directia canalului pentru a lasa un interval de 2 4 cm intre combustibil si
canalul pentru transferarea gazelor evacuate. Puneti hartie sau lana de lemn peste aschii, apoi adaugati din
nou aschii si o caantitate mai mare de lemn uscat. Dupa ardearea combustibilului, porniti ventilatorul si
inchideti trapa glisanta pentru combustibil. Prin intermediul supapei termolegulatoare, stabiliti temperatura
necesara pentru apa (80-90°C). Dupa pornirea corecta, umpleti complet compartimentul pentru combustibil si
reglati termostatul pentru combustibil in pozitia pentru functionare.

Pentru gazeificarea lemnului, este necesara prezenta unei zone de reducere in cazan ( un strat de mangal pe
piesa ceramic din palnia de alimentare). Stratul poate fi creat prin combustia lemnuluim uscat de dimensiuni
adecvate. In cazul arderii lemnului umed, cazanul nu functioneaza pe principiul gazeificarii si consumul de
lemne creste, puterea termica utila scade sub nivelul necesar si durata de viata a cazanului si a cosului pentru
gazele arse este redusa. Daca tirajul este conform specificatiilor, cazanul functioneaza la maximum 70% din
capacitate chiar fara ventilator.

Reglarea puterii furnizate este realizata prin intermediul unei clapete situate in partea posterioara a cazanului,
controlata prin intermediul unei supape de reglare. Supapa deschide sau inchide automat clapeta pe baza
temperaturii stabilite pentru apa evacuata din cazan (80 - 90°C). Este necesara acordarea unei atentii speciale
la setarea supapei de termoreglare deoarece aceasta mai indeplineste o functie importanta. .Pentru instalare,
urmariti instructiunile de montare si configurare a regulatorului. Testati protectia impotriva supraincalzirii
prin verificarea functionarii supapei cand apa are temperatura de 90°C. La aceasta temperatura, clapeta de
reglare trebuie sa fie aproape inchisa. Configurarea regulatorului trebuie testata. Pozitia clapetei de reglare
poate fi observata prin partea posterioara a ventilatorului. Prin intermediul termostatului de reglare pe panoul
de comanda al cazanului, este posibila controlarea ventilatorului pe baza temperaturii apei evacuate din
cazan. Temperatura indicata de termostatul de reglare trebuie sa fie la fel ca cea indicata pe termolegulator.
Pe panou este prezentat de asemenea un termostat pentru gazele arse ce are rolul de a opri ventilatorul dupa
arderea completa a combustibilului. Pentru incalzirea initiala reglati-l la „0°C“. Dupa incalzirea
corespunzatoare reglati-l in pozitia pentru functionare astfel incat ventilatorul sa functioneze fara oprire
inainte de arderea completa a combustibilului. Pozitia optima a termostatului pentru gazele arse trebuie
stabilita in functie de tipul combustibilului, de tiraj si de alte conditii. Verificati temperatura apei evacuate din
cazan indicata de termometru. Pe panoul de comanda exista deasemenea un termostat de siguranta
nereversibil (versiunea Standard).

La completarea combustibilului deschideti primadata trapa glisanta prin tragerea tijei de actionare fara a opri
ventilatorul. Astepati aproximativ 10 secunde si deschideti incet usa de alimentare astfel ca gazele sa fie
evacuate prin cos. In timpul arderii mentineti plina palnia de umplere. Pentru evitarea formarii fumului,
completati combustibilul atunci cand cel initial este ars in proportie de cel putin 1/3 din volum.
Dupa acea acoperiti lemne arse cu o bucata de bustean si umpleti normal. Combustibilul nu trebuie presat
deasupra jiclorului pentru a se evita stingerea focului.

In timpul functionarii, tija de actionare a trapei glisante pentru combustibil trebuie impinsa
interior, in caz contrar fiind posibila deteriorarea ventilatorului

Incalzire si functionare

Reglarea mecanica a puterii furnizate

Completarea combustibilului

ATENTIE:

ATENTIE:

In timpul functionarii, tija de actionare a trapei glisante pentru combustibil trebuie impinsa
interior, in caz contrar fiind posibila deteriorarea ventilatorului
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Descrierea tenica a cazanului ATTACK DP PROFI:

Lipsa combustibil

Pe parcursul functionarii, afisajul indica temperatura curenta a apei de incalzire in punctul de iesire.
Viteza ventilatorului este controlata astfel:
- Daca in timpul procesului de ardere temperatura cazanului este sub 45°C ventilatorul trebuie
coordonat cu setarea puterii prin rotirea butonului de ardere din partea posterioara a regulatorului intr-
o pozitie cuprinsa intre 45-100% (pe afisaj este indicat r4 = 40% sau r9 = 90 %, rF=100%),
ventilatorul in acest caz functioneaza cu un randament de 100%.
- Daca temparatura apei de incalzire in timpul functionarii este cu peste 10 °C mai redusa decat cea
setata prin intermediul butonului rotativ, ventilatorul va functiona cu un randament de 100 %
- Daca temperatura apei de incalzire este mai redusa decat cea setata prin intermediul butonului rotativ
al termostatului cu mai putin de 10°C, regulatorul reduce puterea ventilatorului in functie de diferenta
dintre aceste temperaturi, dar numai in cazul unui randamnet de minim 40 %;
- Daca temperatura cazanului este mai mare sau egala cu temperatura setata prin intermediul butonului
rotativ al termostatului cazanului, ventilatorul se opreste;
- Ventilatorul reporneste dupa reducerea temperaturii cazanului sub 5 °C in comparatie cu temperatura
setata.
Reglarea cazanului asigura oprirea pompei sistemului de incalzire central U.K., cand temperatura apei
in punctual de iesire scade sub 60°C, pompa reporneste cand se atinge o temperatura de peste 65 °C.
Aceasta reglare incetineste racirea cazanului si diminueaza formarea condensurilor de aburi si
gudronilor in cazan.
Pentru a preveni explozia gazului acumulat in timpul combustiei, regulatorul cazanului asigura
evacuarea gazului din cazan in 5 secunde si apoi la fiecare minut timp de 9 minute, in functie de
pozitia butonului rotativ pentru setarea timpului post-purjare, situate in partea posterioara a
regulatorului. Pe parcursul setarii pe afisaj vor fi indicate intodeauna informatii timp de 2 secunde
(P1,...., P9, P-). In cazul in care nu doriti evacuarea gazului din cazan trebuie sa setati (P--).
Pentru ca functionarea cazanului sa fie stabila, exista un sistem de ardere instalat in regulator. Dupa
conectarea la reteaua de energie lectrica sau oprirea alarmei, regulatorul este setat la procesul de
ardere si acest regim este semnalat printr-un punct luminos pe afisaj. Procesul de ardere se incheie
cand punctul nu mai lumineaza si temperatura cazanului atinge valoarea de temperatura setata pe
termostat. In cazul in care temperatura cazanului nu depaseste 65°C in decurs de 2 ore de functionare,
regulatorul opreste ventilatorul pentru gazul rezidual si aprinde lampa de control al lipsei de
combustibil.
Pe parcursul functionarii, cand temperatura scade sub 65 °C si aceasta stare se mentine timp de peste
30 de minute, regulatorul opreste ventilatorul pentru gazul ars si lampa de control a lipsei de
combustibil lumineaza

Cand temperature apei de incalzire din cazan scade sub 65 °C si aceasta stare se mentine timp de peste
30 de minute, regulatorul opreste ventilatorul pentru gazul ars si lampa de control al lipsei de
combustibil lumineaza. Daca pe parcursul arderii temperatura cazanului nu depaseste 65 °C, lampa de
control al lipsei de combustibil va lumina pe afisaj. Pentru a incepe reglarea, trebuie sa:
- realimentati cazanul;
- porniti arzatorul cazanului
- rotiti butonul termostatului cazanului maxim spre stanga si astfel opriti alarma;
- astepatati pana cand lampa de control a lipsei de combustibil lumineaza intermitent;
- prin rotirea butonului termostatului cazanului se seteaza temperatura necesara a cazanului si
regulatorul incepe procesul de ardere;
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Supraincalzirea cazanului

Modalitatile de reglare a cazanului ATTACK DP PROFI

Avertizari defecte

Daca temperatura cazanului depaseste 105 °C regulatorul opreste ventilatorul pentru gazul ars si
lampa de control a supraincalzirii lumineaza. Pentru repornirea acestuia trebuie sa:
- astepatati scaderea temperaturii cazanului;
- remediati cauza supraincalzirii cazanului ( de exemplu, realimentati cu apa circuitul de incalzire a
cazanului u.k.).

- rotiti butonul termostatului cazanului maxim spre stanga si opriti alarma;
- asteptati pana cand lampa de control a supraincalzirii lumineaza intermitent;
- pentru a reporni regulatorul, setati temperatura necesara a cazanului prin interemediul butonului
rotativ al termostatului;
Daca temperatura scade sub 60°C, regulatorul se seteaza la regimul de ardere.

Cazanul permite atat reglarea temperaturii camerei cat si conectarea senzorului pentru temperatura
camerei. Daca temperatura este sub cea setata, lampa de control de langa butonul termostatului
lumineaza, ceea ce inseamna ca trebuie sa se mentina temperatura setata pe termostatul cazanului. Dupa
obtinerea temperaturii camerei setate lampa de control nu mai lumineaza, se deconecteaza pompa
circuitului U.K.iar cazanul trece in stare de ardere la temperatura de 65°C.
Pentru reglarea permanenta a temperaturii cu ajutorul temperaturii camerei, exista posibilitatea conectarii
la bornele senzorului de temperatura a camerei un termostat de camera care poate fi programat. In acest
caz butonul rotativ al termostatului de camera este scos din functiune.
Daca nu doriti sa folositi termostatul de camera si senzorul de camera, contactele de racordare trebuie sa
fie legate scurt, in acest caz lucreaza numai termostatul cazanului.
La regulatorul cazanului se poate conecta deasemenea o supapa de amestec cu electromotor. (Acest
sistem nuse livreaza cu cazanul).

Regulatorul cazanului verifica permanent functiile sistemelor interne si ale senzorului temperaturii
cazanului. Dupa identificarea defectiunii, regulatorul pentru gazul ars, pompa sistemului de incalzire
centrala U.K.se deconecteaza si in acelasi timp defectiunea este indicata pe afisaj. In cazul unei defectiuni
este necesara oprirea cazanului prin intermediul comutatorului principal. Functionarea continua a pompei
sistemului de incalzire central U.K. trebuie asigurata prin conectarea la reteaua de energie electrica. Este
necesara arderea completa a combustibilului si contactarea unitatii de service..
Aparitia defectiunii E1 pe afisaj indica deteriorarea senzorului de emperaturea cazanului.

Avertisment! Se poate realimenta cu apa numai dupa ce temperatura cazanului scade sub 40 °C
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Functionarea in regim de incalzire permanenta

dar numai in perioada de iarna.

80-90°C.
Curatarea cazanului
Curatarea cazanului trebuie efectuata regulat si temeinic la fiecare 3-5 zile, pentru ca cenusa din palnia de
alimentare cu combustibil impreuna cu condensarile si gudronul reduc considerabil durabilitatea si
randamentul cazanului si izoleaza suprafata de schimb al caldurii.

piesa din samota in
timpul caratirii.

Garantia se pierde

Dupa terminarea sezonului de incalzire curatat bine cazanul,

Inlocuirea cordonului de etansare al usii

Reglarea balamalelor

Inlocuirea corpului duzei

Reglarea arderii cazanului

Combustibilul

Este posibila functionarea in regim de incalzire permanenta care presupune mentinerea focului pe timp de noapte fara
incalzire zilnica, Acest regim de functionare antreneaza reducerea duratei de viata a
cazanului. Pentru functionarea in regim de incalzire permanenta, pregatiti cazanul dupa cum urmeaza:
- Introduceti cateva bucati (4-6) de busteni de dimensiuni mai mari pe stratul de jar
- Inchideti putin supapa de amestec..Dupa inchiderea supapei, temperatura apei creste la 80- 90°C.
-Clapeta de reglare controlata de termolegulator este inchisa automat si ventilatorul este oprit.
In cazanul astfel pregatit, arderea este mentinuta pentru mai mult de 12 ore.
In timpul functionarii in regim de incalzire permanenta, cazanul trebuie sa aiba temparatura apei de

Cenusa in exces diminueaza spatiul disponibil
pentru arderea combustibilului si este posibila deteriorarea unuia dintre suporturile piesei ceramice cu duze si prin
aceasta a intregului cazan. La curatarea cazanului, porniti mai intai ventilatorul, deschideti usa de alimentare si
indepartati prin stergere cenusa prin fanta in spatiul posterior. Lasati bustenii nearsi de dimensiuni mari in palnia de
alimentare. Deschideti capacul de curatare superior si curatati interiorul prin intermediul unei perii. Dupa deschiderea
orificiului interior de curatare, scoateti cenusa si funinginea. Dupa deschiderea usii inferioare, curatati spatiul inferior.
Intervalele intre curatari depind de calitatea lemnului (umiditatea acestuia), intensitatea incalzirii, tirajul gazelor
evacuate si alte circumstante. Este recomandata curatarea saptamanala a cazanului. Nu scoateti

Cel putin o data pe an curatati roata motrice a ventilatorului si verificati prin orificiul de curatare
daca dispozitivul de reglare a debitului de aer primar si secundar in camera de alimentare nu sunt murdare si curatati
prin intermediul unei surubelnite daca este necesar. Starea dispozitivului de reglare influenteaza puterea furnizata si
calitatea arderii.

Curatarea periodica si corespunzatoare este importatnta pentru mentinerea puterii furnizate si a
duratei de viata a cazanului. In cazul curatarii insuficiente, este posibila deteriorarea cazanului.

Cel putin o data la 14 zile controlati, eventual completati cu apa sistemul de incalzire. In cazul in care cazanul este
scos din functiune pe timp de iarna, este posibila inghetarea apei din instalatie, ca urmare recomandam descarcarea
apei in instalatie sau alimentarea instalatiei cu agent antigel. In caz contrar, evacuati apa din instalatie numai in situatii
critice si numai pentru perioade cat mai scurte.
piesele defecte se vor schimba. De doua ori pe an, curatati roata motrice a ventilatorului si rezervorul de amortizare al
acestuia.

Demontati vechiul cordon de etansare cu ajutorul unei surubelnite si curatati canelura in care a fost amplasat. Luati
noul cordon de etansare si asezati partea frontala a acestuia pe sectiunile orizontale ale canelurii. Cu mana sau prin
actionarea usoara a ciocanului apasati cordonul in canelura, pe circumferinta usii.

Dupa o perioada de functionare cordonul de etansare al usii se deformeaza.Pentru asigurarea etansarii, usa trebuie
reglata. Pozitia ei se schimba prin fixarea balamalelor usii. Usa de alimentare si cea inferioara sunt legate de corpul
cazanului prin intermediul a doua balamale care sunt atasate de usa printr-un pivot. Daca doriti sa modificati reglarea
balamalelor, trebuie sa indepartati pivotul si sa insurubati balamaua.Montati usa si introduceti pivotul in balama.

Corpul duzei este asezat intr-un suport in corpul cazanului. Corpul duzei este sigilat in partea inferioara cu chit de
etansare si in partea superioara printr-un cordon de etansare. In momentul inlocuirii duzei, indepartati cordonul de
etansare cu ajutorul unei surubelnite. Indepartati corpul duzei si curatati suportul complet de gudron si chit de etansare
vechi. Materialul isolator al corpului duzei se va aseza pe suprafata curata. Amplasati cu mana duza in suport astfel
incat peretele mai scurt, care se afla in partea posterioara a cazanului, sa fie impins complet. Distanta laterala trebuie
sa fie aceeasi. Luati noul set de cordoane de etansare si introduceti-le in orificiu printr-o actionare usoara a ciocanului
astfel incat sa fie acelasi nivel cu duza.

Reglarea arderii se realizeaza cu ajutorul clapetelor de reglare ale aerului primar si secundar. Din productie cazanele
sunt reglate pentru functionarea optima din punct de vedere al emisiilor si al temperaturii materialului ars.
Reglarea poate fi efectuata numai de service instruit de producator.

Combustibilul specificat este lemnul uscat taiat si bustenii cu diametrul de 80 - 150mm, cu umiditate de minim 12% si
max. 20% si eficienta caloric de 15- 17MJ/kg . Este posibila deasemenea arderea deseurilor lemnoase de mari
dimensiuni impreuna cu busteni de grosime mare.

ATENTIONARE -

Intretinerea sistemului de incalzire si a cazanului
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Reglarea optima a clapetelor de reglare:
DP25 complet + 2 mm
DP35 complet+2 mm
DP45 complet +4 mm
DP75 complet +4 mm

Clapeta aerului primar:
DP25 inchisa complet
DP35 inchisa complet
DP45 inchisa complet
DP75 complet +5 mm
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Nota
Busteni de dimensiuni mari trebuie despicati in jumatati sau sferturi (din cauza functionarii la
capacitatea nominala). Poate fi ars lemn de esenta tare, cat si lemn de esenta moale. Lemnul trebuie sa
fie uscat!

Cazanul este destinat pentru o instalare si utilizre in spatiul cu mediul de baza (AA5/AB5) conform
STN33 2000-3. La instalarea lui trebuie tinut cont de distanta de la suprafata lui superioara la
materiale inflamabile in concordanta cu gradul de inflamabilitate:
- de la materiale inflamabile grupa B, C1 a C2 200mm
- de la materiale inflamabile grupa C3 400mm
- de la materiale inflamabile a caror grad de inflamabilitate nu are certificatul conform STN73 0853
400mm
Exemple de materiale de constructii conform gradului lor de inflamabilitate:
- gradul de inflamabilitate A neinflamabile (caramizi, panele, faianta din ceramica, mortar, tencuieli)
- gradul de inflamabilitate B partial inflamabile (fibrociment, lignos, placi din basalt si argila,
novodur)
- gradul de inflamabilitate C1 greu inflamabile (lemn(stejar, fag),placaje, werzali, carton de hartie)
- gradul de inflamabilitate C2 mediu inflamabile (lemn (pin, molid), aschii de lemn,solodoor)
- gradul de inflamabilitate C3 usor inflamabile (placi fibrolemnoase, poliuretina, PVC, spuma
poliuretanica, polistiren)
Placa protejatoare sau perdea de siguranta (pe un obiect protejat) trebuie sa fie mai mare decat
conturul cazanului cu cel putin 300mm. Placa protejatoare sau perdea de siguranta trebuie sa aiba si
celelalte obiecte din materiale inflamabile, care se depoziteaza in apropierea cazanului in cazul in care
nu este posibila respectarea distantei prescrise.
In cazul amplasarii cazanului pe dusumea din material inflamabil, sub el trebuie amplasat un suport
neinflamabil cu izolatie termica care trebuie sa fie peste conturul usilor de alimentare si al cenusarului
cu cel putin 100 mm. Acest suport inflamabil cu izolare termica poate fi din orice material care are
gradul de inflamabilitate A.
In cazul amplasarii cazanului in spatiul destinat acestui scop acesta trebuie amplasat in asa fel ca in
fata lui sa fie liber un spatiu minim de 1m , si minim 0.5 m de la peretele lateral si peretele din spate
iar deasupra lui un spatiu de minim 1m.
Acest spatiu este necesar pentru deservirea de baza a cazanului, intretinerea si pentru un eventual
service al cazanului. Amplasarea cazanului in spatiu de locuit (inclusiv coridoare) este interzisa.
Diametrul orificiului pentru aerul de ardere in spatiile de amplasare a cazanului recomandam sa fie, in
functie de randamnetul cazanului, de minim 200 cm.

Pe cazan si in spatiile recomandate pentru securitate nu este permisa amplasarea obiectelor din
materiale inflamabile.
Daca apare situatia, ca in cazul lucrarilor, sa apara pericolul de incediu sau de explozie (de ex. In cazul
manipularii cu lacuri inflamabile, material de lipit inflamabile etc.) cazanul trebuie scos din functiune.

Puterea furnizata de cazan depinde de umiditatea lemnului. Puterea furnizata de cazan si
functionarea cazanului sunt garantate pentru o umiditate maxima de 20%. In cazul folosirii
lemnelor crapate cu umiditate de peste 20%, garantia nu se mai aplica.

Amplasarea cazanului

ATENTIE!
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Valori calorifice ale celor mai utilizate tipuri de lemn
Puterea calorica pentru 1 kg

Lemn
Molid
Pin
Mesteacan
Stejar
Fag
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Cosul de evacuare a gazelor

Conducta de evacuare

Conectarea cazanului la reteaua de alimnetare lectrica

Conectarea cazanului la sistemul de incalzire

Racordarea cazanului la cosul de evacuare a gazelor trebuie efectuata intodeauna cu aprobarea
instantelor competente. Tirajul pe cos trebuie sa fie intodeauna suficient si gazele trebuie evacuate in
atmosfera in toate conditiile de functionare posibile. Pentru functionarea corespunzatoare a cazanului
este necesara dimensionarea corecta a cosului de evacuare a gazelor, deoarece combustia, puterea
furnizata si durata de viata a cazanului depind de tiraj.Tirajul este influentat de diametrul cosului, de
inalatimea cosului si de asperitatea suprafetei interioare ale acestuia. Nu este permisa racordarea altor
dispozitive la cosul la care este racordat cazanul. Diametrul cosului nu trebuie sa fie mai mic decat
diametrul racordului de evacuare al cazanului. Tirajul gazelor evacuate trebuie sa se incadreze in
intervalul specificat. Acesta nu trebuie sa fie prea puternic pentru a nu diminua eficienta cazanului (sa
nu cauzeze intreruperea arderii). In cazul in care tirajul este prea puternic, instalati un robinet de
reglare intre cos si cazan.
Valori informative pentru sectiunea cosului de evacuare a gazelor
20x20cm inaltimea minima 7m
O20cm inaltimea minima 8m
15x15cm inaltimea minima 11m
O16cm inaltimea minima 12m
Dimensiunile exacte ale cosului sunt specificate de norma STN 73 42 10. Tirajul gazelor evacuate
este specificat in parametri tehnici.

Conducta de evacuare trebuie sa fie racordata la cos. In cazul in care nu este posibila racordarea
directa al cazanului la cos, conducta de evacuare trebuie sa fie cat mai scurta posibil si nu mai lunga
de 1 m fara suprafata de incalzire si trebuie sa fie etansa la gazele evacuate si sa fie in urcare in
directia cosului. Conductele de evacuare trebuie sa fie mechanic fixe si etanse impotriva scurgerii de
gaze si sa fie curatabile din interior. Conductele de evacuare nu trebuie sa se ingusteze spre
cos.Utilizarea coturilor nu este adecvata.

Cazanul este conectat la reteaua de 230V/ 50Hz prin intermediul unui cordon de alimentare prevazut
cu fisa. Siguranta este de tip M si la inlocuirea acesteia la o unitate de service, este necesara utilizarea
aceluiasi tip de siguranta. Cazanul trebuie astfel amplasat incat fisa cordonului de alimentare sa fie
accesibila (conform normeiSTNEN60335-1+A11:1997).

Cazanul ATTACK DP poate fi instalat numai de firma care are imputernicirea legala pentru instalarea
si intretinerea lui. Pentru instalarea lui trebuie sa existe un proiect efectuat in conformitate cu normele
in vigoare. Inaintea instalarii intr-un sistem de incalzire mai vechi, firma care efectueaza instalarea
trebuie sa efectueze o spalare (curatare) al intregului sistem. Sistemul de incalzire trebuie sa fie umplut
cu apa in conformitate cu normele STN077401:1991 dar mai ales duritatea ei nu trebuie sa depaseasca
1mmol/l si concentratia Ca 0,3mmol/l.
In cazul nerespectarii acestor cerinte garanatia asupra cazanului nu se aplica!
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Sectiune prin cazan - camera de combustie

Conectarea elementelor de reglare si comanda

Protectia cazanului impotriva coroziunii

Cazanul este livart catre consumator echipat cu elemente principale de reglare si comanda Conectarea
acestor elemente este indicata pe schema de racordare. Este recomandata suplimentarea dispozitivelor de
reglare a cazanului cu alte elemente care sa permita o utilizare mai confortabila si mai economica. Fiecare
pompa din sistem trebuie controlata de un termostat separat astfel incat cazanul

Conectarea acestor elemente poate fi sugerata de
un proiectant pe baza conditiilor specific sistemului de incalzire. Instalatia electrica si dotarea
corespunzatoare a cazanului trebuie efectuate de un specialist conform normelor in vigoare Versiunea de
baza a cazanului (versiunea Standard) nu este prevazuta cu un termostat pentru pompa.

Solutia adecvata pentru aceasta problema o constituie dispozitivul de amestec (RegumatAttack-
Oventrop), sau clapeta unei supape independente de termolegulator al dispozitivului de amestec. Ambele
solutii dau posibilitatea realizarii separarii intre circuitul cazanului si circuitul de incalzire.Astfel se poate
preveni racirea cazanului sub 65°C si este redusa condensarea aburului si formarea depunerilor acide si de
gudron in palnia de alimentare.
Dispozitivul de amestec Regumat mentine temperatura constanta a apei pe retur care intra in cazan la 65°C
fixand surubul termostatului pe pozitia 5-6. Prin intermediul clapetei unei supape cu trei cai, este posibila
reglarea temperaturii apei din circuitul de incalzire independent de temperatura apei din cazan.
Temperatura apei din cazan trebuie sa se situeze in permanenta la valori de 80-90° C.

STNEN303-5-Cazane pentru incalzire pe combustibil solid

sa nu fie racit excesiv
prin admisia apei de retur cu temperatura sub 65°C.

Standarde pentru proiectarea si montarea cazanelor:
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Instalarea si schimbarea corpurilor din beton de radiatie (versiunea 2)

Partea din spate a cenusarului poz. 1 introduceti in camera de jos cu partea selectata in spate. Este
necesar sa-l introduceti in pozitia culcat si apoi sa-l intoarceti.
Puneti cenusarul in mijlocul camerei si impingeti pana la able din spate. Introduceti partea stanga din
fata poz. 2 in camera de jos, aceasta parte trebuie introdusa in pozitia culcat si apoi trebuie intoarsa.
Procedati la fel si cu partea dreapta din fata. 3. Ambele parti apropiati una de alta si impingeti pana in
partea din spate al cenusarului.

17

Instalarea si schimbarea corpurilor din beton de radiatie (versiunea 1)

Partea din spate a cenusarului poz. 1 introduceti in camera de jos si impingeti pana la tabla din spate.
Introduceti partea din fata a cenusarului poz. 2 si impingeti pana n partea din spate. Puneti pe cenusar
suprastructura lui poz.3 si impingeti total in spate. Daca privim din fata, cenusarul trebuie sa fie pe
mediatoarea cazanului.
In cazul schimbarii duzei defecte, sau a cubului poz. 4 si poz. 5 procedati dupa cum urmeaza: Dupa
indepartarea cordonului de etansare scoateti duza si cubul(cubul numai in cazul DP35 si DP45)
.Introduceti piesa noua si etansati din nou cu cordoane. Daca este necesar, inlocuiti cordoane vechi cu
noi. Duza se introduce astfel ca semnul de pe partea inferioara a sa, sa fie in partea din spate a
cazanului.
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Scheme racordari

Schema racordarii in cazul utilizarii sistemului de reglare REGUMAT ATTACK-OVENTROP

Cazan
ATTACK
DP

Vas expansiune

Pompa

Regumat
ATTACK-
-OVENTROP

Sistem de incalzire

1 2

43

Clapeta retur Clapeta retur
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Schema racordarii in cazul utilizariI unui rezervor de acumulare

CAZAN
ATTACK
DP

Regumat
ATTACK-
-OVENTROP

Sistem de
incalzire

BOILER A.C.M.

Vas de expansiune

Cazanul trebuie sa fie permanent in functiune la putere rotect. In cazul cand cazanul functioneaza
la putere care este sub limita celei nominale, cazanul trebuie racordat la acumulatorul de caldura cu
capacitatea minima de. 460 l (STN EN 303-5, articolul 4.2.5 ).

1.Regumat serveste la ridicarea temperaturii apei pe retur al sistemului de incalzire care se intoarce in
cazan. Temperaturile mai joase de 60°C cauzeaza aparitia condensului, acizilor si gudronului ceea ce
duce la scurtarea duratei de viata a cazanului.

Parametri tehnici
Luminozitate
Presiune maxima 10 bar
Temperatura maxima 120°C
Valoarea kvs 3,9

Luminozitate
Presiune maxima 10 bar
Temperatura maxima 110°C
Valoarea kvs 0

Regumat este alcatuit dintr-un ventil de amestec cu 3 cai, pompa circuit, ventil inchidere, termometre si
izolatia. Avantajul acestuia consta in faptul ca este compact, intretinerea simpla si o protective sigura a
rezervorului de caldura al cazanului.
Regumat pentru cazan. Codul de comanda
ATTACK DP25, DP35 (DN25) DPP25003
ATTACK DP45, DP75 (DN32) DPP25006

DN25

DN32

Modalitati de rotective si prelungirea de viata cazanului

1 2

43
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2. Conectarea vaselor de acumulare

Conectarea sistemului consta in incalzirea vaselor de acumulare unde se acumuleaza caldura care dupa
caz se elbireaza in spatiul de incalzit. In timpul functionarii dupa cateva incalziri la randamentul maxim
vasele de acumulare se incalzesc la o temperatura de 90-100°C.
Incalzirea cu ajutorul vaselor de acumulare conectate cu cazanul ATTACK DP are cateva avantaje.
Principalul avantaj este viata mai lunga a cazanului urmat de un consum mai redus de combustibil.

Volumele recomandate al vaselor de acumulare in funtie de randamnetul cazanului

DP25 - 1500 - 2000 l
DP35 - 2000 - 2500 l
DP45 - 2500 - 3000 l
DP75 - 4000 - 4500 l

Functionarea cu vase de acumulare

Dupa ce se trece la incalzirea cazanului acesta incalzeste volumul apei din vasul de acumulare la o
temperatura de 90 - 100°C , in cazul functionarii la randamnet maxim dupa 2 4 alimentari cu lemne. La
urmatoarea alimentare caldura se consuma numai din vasul de acumulare printr-o supapa cu trei cai.
Perioada de furnizare a caldurii depinde de volumul vasului si de temperatura exterioara. In perioada de
furnizare continua a caldurii aceasta poate fi 1 3 zile (daca se respecta volumul prescris). In cazul in care
nu este posibila folosirea vasului de acumulare cu volumul cerut, recomandam folosirea cel putin a unui
vas de 500 l pentru initierea si finalizarea circuitului cazanului.
Volumele minime ale vaselor de acumulare sunt prezentate in tabelul cu parametrii tehnici.
Rezervoarele de acumulare furnizate in regimul standard

Vaseele de acumulare ATTACK AK500, AK800, AK1000, AS500, AS800 si AS1000 sunt furnizate cu
izolatie din poliuterin moale cu suprafata din imitatie de piele alba, care poate fi indepartata.

Izolarea rezervoarelor

20

Tipul rezervorului Volumul(l) Diametrul (mm) Inaltimea (mm) suprafta schimbului
de caldura (m2)

AK500 500 650 1650
AK800 800 790 1730
AK1000 1000 790 2050
AS500 500 650 1650 2,0
AS800 800 790 1730 2,4
AS1000 1000 790 2050 2,8
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ATENTIE:

Supapa de la intrarea apei reci in sistemul
de racire trebuie sa fie deschisa in
permanenta si circuitul de racire al
cazanului trebuie
se fie racordat in permananeta la un
circuit de apa de racire (de exemplu
circuitul de apa rece a retelei de apa) a
carei temperatura este 10-15°C si

Circuitul de racire pentru protectia impotriva
supraincalzirii nu trebuie utilizat, conform
normei EN 303-5, in alte scopuri decat
protectia impotriva supraincalzirii. Supapa
STS 20 la iesire, prevazuta cu un senzor
amplasat in partea posterioara a cazanului, il
p r o t e j e a z a p e a c e s t a i m p o t r i v a
supraincalzirii in asa fel, ca in cazul in care
temperatura apei in cazan depaseste 95°C,
supapa permite intrarea apei dintr-un circuit
de racire care preia caldura excesiva.
In cazul supraincalzirii cazanului si a
deschiderii supapei STS20 trebuie asigurata
descarcarea apei supraincalzite in reteaua de
canalizare

21

Avantaje

Instalarea cazanului cu vasul de acumulare aduce cateva avantaje:
- Consumul redus de combustibil (pana la 30%). Cazanul functioneaza la capacitatea maxima cu
randament optim si dupa consumarea combustibilului.
- durabilitatea mare a cosului si a cazanului, formarea minima a acizilor si a condensului
-posibilitatea combinarii cu alte modalitati de incalzire, sisteme solare...
- combinarea cazanului cu incalzirea sub dusumea
- incalzire confortabila ecologica

presiune de lucru 2-6bar.

Instructiuni pentru indepartarea produsului dupa terminarea duratei de viata

Indepartarea ambalajului

In cazul in care la deschiderea supapei termostatice STS20 nu se asigura circuitul apei de racire prin
circuitul de racier, exista pericolul deteriorarii cazanului! In acest caz se pierde garantia pentru cazan.

Pentru a indeparta produsul(cazanul), puteti proceda la vanzarea lui unui dealer de fier vechi eventual
folositi o zona de depozitare a deseurilor administrate de o autoritate locala

Pentru a indeparta ambalajul, puteti proceda la vanzarea lui unitatii specializate sau folositi o zona de
depozitare a deseurilor administrate de o autoritate locala

Protectia cazanului impotriva supraincalzirii

RO

RO
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Defectiuni posibile si depanarea acestora

Defectiune Cauza Solutie
Lampa de control
“retea”nu este
aprinsa

Cazanul nu
functioneaza la
parametric tehnici
necesari

Usa nu este etansa

Ventilatorul nu se
roteste sau este
zgomotos

Lipsa tensiune in retea Verificati
Fisa nu este introdusa corect in
priza Verificati
Comutatorul defect Inlocuiti
Cordonul defect Inlocuiti
Apa insuficienta in instalatie Completati apa
Debitul pompei este excesiv Reglati debitul si comutarea
Puterea furnizata de cazan nu este
dimensionata corespunzator sistemului Eroare de proiectare
Calitatea combustibilului
necorespunzatoare Utilizati numai lemn uscat

si busteni taiati
Trapa glisanta pentru combustibil nu
este etansa Reparati
Tirajul gazelor evacuate insuficient Titajul cosului slab.

Inlocuiti cosul. Corectati
racordul la cos

Tirajul gazelor evacuate excesiv Echipati sistemul de
evacuare a gazelor cu
clapeta de inchidere

Incalzire sau functionare indelungata
cu trapa glisanta pentru combustibil
deschisa Indreptati palete la 90°
Palete ventilatorului sunt deformate Inlocuiti
Caznul curatat insuficient Curatati
Orificiul de admisie a aerului in camera.
de combustie este obturat de murdarie Curatati
Cordonul de etansare este deteriorat Inlocuiti, reglati

balamalele,
Duzele sunt infundate Nu ardeti bucati de lemn

de dimensiuni mici sau
scoarta

Tirajul gazelor evacuate sinsuficient Cosul este defect

In cazul utilizarii unui termostat de
siguranta nereversibil, acesta poate fi
deconectat din cauza supraincalzirii Apasati pe butonul

termostatului
Roata motrice ancrasata Curatati ventilatorul
Condensatorul defect Inlocuiti
Motorul defect inlocuiti
Contactul fisei cablului de alimentare a motorului

este imperfect Verificati
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Tabelul dependintei rezistentei sondei de temperatura apei incalzite, de temperatura acesteia (versiunea PROFI)

Temperatura
°C
-55
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
125
130
140
150

951
1000
1105
1218
1338
1467
1603
1748
1901
1980
2057
2217
2383
2557
2737
2924
3118
3318
3523
3722
3815
3901
4049
4153

Rezistenta
kOhm
980
1030
1135
1247
1367
1495
1630
1772
1922
2000
2080
2245
2417
2597
2785
2980
3182
3392
3607
3817
3915
4008
4166
4280

1009
1059
1165
1277
1396
1523
1656
1797
1944
2020
2102
2272
2451
2637
2832
3035
3246
3466
3691
3912
4016
4114
4283
4407

MIN MAX
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Scheme electrice pentru conectarea cazanelor ATTACK DPSTANDARD, PROFI
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1 - Conductor negru
2 - Conductor albastru
3 - Conductor cenusiu
4 - Conductor verdegalbeniu
5 - Conductor rosu

- Pompa
- Ventilator
- Pamantare

LEGENDA Pentru cazane DP

HV - Comutator principal
ST - Termostat limita temperatura
KT - Termostat cazan
BT - Termostat de siguranta
KO - Condensator
TC - Termostatul pompei

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HV
ST KT BT

1

TC 95°C

KO

25 1 4

4

5

ATTACK DP STANDART
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

KO

5

230V/50Hz

L N N L N L

ATTACK DP PROFI

1 - Conductor negru
2 - Conductor albastru
3 - Conductor cenusiu
4 - Conductor verdegalbeniu
5 - Conductor rosu

- Pompa
- Ventilator
- Pamantare

LEGENDA Pentru cazane DP

HV - Comutator principal
ST - Termostat limita temperatura
KT - Termostat cazan
BT - Termostat de siguranta
KO - Condensator
TC - Termostatul pompei
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RO



Observatii
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PUNEREA IN FUNCTIUNE A CAZANULUI

Numar de fabricatie

Data punerii in functiune

Unitatea de service

Semnatura stampila

......................................

..............................

:

....................................................

: ......................................................Stampila, semnatura unitatii autorizate de service

: ......................................................Stampila, semnatura unitatii autorizate de service

: ......................................................Stampila, semnatura unitatii autorizate de service

Inspectie service obligatorie dupa primul an de utilizare

Inspectie service obligatorie dupa al doilea an de utilizare

Inspectie service obligatorie dupa al treilea an de utilizare

Data : ........................................

Data : ........................................

Data : ........................................

Date despre client: ( citet )
Prenumele si numele:............................................

Strada:...................................................................

CP, orasul:.............................................................

..............................................................................

Tel.:.......................................................................
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Tel: 00421 43 4003 101, Fax: 00421 43 4003 106
E-mail: kotle@attack-sro.sk, export@attack-sro.sk http: www.attack-sro.sk

ATTACK, s.r.o., Dielenská Kružná 5, 038 61 Vrútky, SLOVAKIA

Výrobca ATTACK, s.r.o.si vyhradzuje právo technických zmien výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia.
ATTACK, s.r.o. producer reserves the rig ht to change technical p arame ters and dimensions of boilers without previous wa rning.
Der HerstellerATTACK, s.r.o. behält sich das Recht der technischen Veräderungen an Produkten ohne eine vorige Warnung.
Изготовитель АТТАСК оставляет за собой право изменения технических параметров и размеров котла без предыдующего предупреждения.

Productor ATTACK, s.r.o. reserva el derecho de cambios técnicos sin advertencia anterior.
Le producteur ATTACK S ràrl. éserve le droit des modifications techniques sans l'avertissement précédent.

Le producteur ATTACKS r àrl. éserve le droit des modifications techniques sans l'avertissement précédent.
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