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ATENÞIE
Aparatul, aparþinând categoriei descrise în articolul 3, alineatul 2, punctul 3 al Directivei 97/23/CE (în materie de instalaþii cu presiune), este
dotat cu toate elementele de siguranþã ºi control prevãzute de reglementãrile în vigoare în domeniu ºi, în plus, respectivele elemente de
siguranþã ºi control îndeplinesc cerinþele esenþiale prevãzute de Anexa I la aceeaºi directivã.

INFORMAÞII GENERALE

Introducere
AIREX este un cazan din oþel, funcþionând pe lemne cu ardere completã, cu flacãrã inversã, cu camerã de combustie sub presiune.
Acest manual furnizeazã un rezumat a tot ceea ce trebuie respectat în fazele de instalare, întreþinere ºi utilizare a cazanelor UNICAL, gama
AIREX.

Alegerea cazanului
Pentru o alegere ºi aplicare corectã a cazanelor AIREX  trebuie sã respectaþi instrucþiunile prezentate mai jos.

Instalare
Instalarea cazanelor ºi a echipamentelor auxiliare, corespunzãtoare instalaþiei de încãlzire, trebuie sÃ fie în conformitate cu toate normele ºi
reglementãrile actuale ºi cu cele prevãzute de lege.
Instalarea trebuie efectuatã de personal autorizat ºi competent.
Punerea în funcþiune a cazanelor ºi a instalaþiei de încãlzire corespunzãtoare trebuie efectuate de o persoanã autorizatã.

Prima pornire
Principalul scop la prima pornire, este acela de a verifica buna funcþionare a tuturor dispozitivelor de siguranþã ºi control.
Înainte de a pãrãsi instalaþia, persoana însãrcinatã cu prima pornire, trebuie sã verifice cazanul pentru cel puþin un ciclu complet de funcþionare.

Garanþie
Garanþia cazanului este condiþionatã de respectarea informaþiilor cuprinse în acest manual ºi orice nerespectare sau modificare a acestora va
atrage anularea garanþiei.

Norme
Instalatorul trebuie sã respecte reglementãrile locale în materie de loc de amplasare a cazanului, dispozitive de siguranþã, horn, linii de
alimentare cu combustibil, instalaþii electrice ºi orice alte dispoziþii locale ºi mãsuri de siguranþã.

Aprobãri
Cazanele UNICAL model AIREX  au fost testate ºi aprobate de cãtre TÜV care a confirmat pentru aceste cazane certificatul de conformitate cu
urmãtoarele directive:
- Directiva aparate pe gaz (90/396 CEE), obligatorie de la 1/1/96.
- Directiva randament (92/42 CEE), obligatorie de la 1/1/98.
- Conformitate cu directiva pentru joasã  tensiune  (73/23 CEE).
La data tipãririi prezentului manual, nu existã nici o directivã care sã cearã marcarea CE  a cazanelor pe lemn.

Plãcuþã date tehnice ºi serie de fabricaþie
Plãcuþa cu date tehnice pentru gama ºi modelul specific de cazan, furnizatã  intr-un plic cu documentele aferente, face referire la un numãr de
fabricã marcat pe o plãcuþã din aluminiu nituitã pe placa anterioarã în partea dreaptã sus.
Utilizare.
Aceste centrale trebuie utilizate pentru încãlzirea apei la o temperaturã inferioarã celei de fierbere în condiþiile de instalare.

Pãrþi componente incluse la furnizare

Accesorii la cerere

MODELUL AIREX 25

PANOU DE COMANDA

AIREX 40 AIREX 50

SUPAPE TERMOSTATICE

VENTILATOR ASPIRARE FUM

REGLARE ZONÃ PRIMARÃ ªI
SECUNDARÃ

POMPA DE  RECIRCULARE CAZAN
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CARACTERISTICI TEHNICE DE FABRICAÞIE ªI
DIMENSIONALE

1.2- DATE TEHNICE

STRUCTURA CAZANULUI

GASOGEN AIREX

Circuitul hidraulic intern al cazanului este
conceput în aºa fel ca un sistem termostatic
sã menþinã continuu temperatura înaltã a
apei care înconjoarã rezervorul de lemne în
aºa fel ca sã se elimine periculosul
fenomen al condensului. Corpul cazanului
este format din douã elemente ovoidale
unul inserat în interiorul celuilalt, în aºa fel
ca între cele 2  sã se formeze un spaþiu
pentru apã (fig.1.) Rezervorul de lemne, de
capacitate mare, este construit din material
refractar cu rezistenþã termicã ºi mecanicã
ridicatã, cu scopul de a menþine uscatã
zona by-pass-ului în orice condiþie de
funcþionare. Se vor distinge urmãtoarele
pãrþi componente (fig.1):
1. Rezervor lemne, zona de uscare
2. Zonã de gazificare
3.Zonã pentru  jar
4. Arzãtor  refractar
5. Camerã de combustie
6. Suprafaþã de schimb termic
7. Cuvã din oþel termic
8. Apã de cazan
9. Schimbãtor de siguranþã
M Tur apã caldã instalaþie
R Retur instalaþie

1

1.1 - GENERALITÃÞI

MENÞIUNI REFERITOARE LA
COMBUSTIA CU FLACÃRÃ
ÎNTOARSÃ

ªtim cu toþii cã, pentru a pãstra flacãra unui
chibrit trebuie sã-l întoarcem. Asta pentru
cã flacãra nu trebuie sã întâlneascã în
miºcarea de convecþie alt combustibil decât
cel care a generat-o. Deoarece în
instalaþiile de încãlzirea civilã de obicei
combustibilul este încãrcat prin partea
superioarã, flacãra va trebui sã fie orientatã

fig. 1

ZONA DE GAZIFICARE  (2)

În partea inferioarã a rezervorului de lemne
are loc gazificarea.
Este foarte important ca gazificarea sã aibã
loc în condiþii cât de regulamentar posibil
astfel încât sã nu încarce peste mãsurã cu
gaz arzãtorul.
Viteza de gazificare depinde de cantitatea
de combustibil ºi de dimensiunile zonei de
uscare. În general dacã lemnul este foarte
uscat este de preferat ca acesta sã fie tãiat
în bucãþi mari pe când dacã lemnul este
umed în bucãþi mai mici. Cantitatea de aer
primar, proporþional cu puterea emisã, se
dozeazã cu ajutorul sistemului de reglare.

fig. 3

fig. 2 1. Grilaj metalic
2. Bare din fontã

în sens contrar, adicã în jos. Tragerea
naturalã este o sursã de depresurizare
foarte variabilã în funcþie de cãmin, condiþii
atmosferice,  tipul combustibilului, etc.
Deci, trebuie introdusã o centralã de
ventilaþie forþatã care sã stabilizeze
efectele.
Introducând un ventilator este posibilã
reducerea masivã a secþiunii pasajului de
gaz la grilaj ºi, de asemenea, nu se vor
întâmpina probleme de pornire a hornului
la rece.
Grilajul mai mic permite pasaje de aer
comburant mai controlate, exact invers
decât se întâmplã în cazul grilajelor mari

obiºnuite. Aerul poate fi dozat perfect
întrucât  grilajul acoperit cu combustibil
aprins are aceeaºi rezistenþã la traversare,
deci ºi combustia va fi mereu foarte bunã.
Unical, a concretizat acest principiu de
combustie de mai mulþi ani cu ajutorul
instalaþiei Gasogen. Gasogen AIREX a
atins un nivel de perfecþiune încât a reuºit
sã treacã cele mai restrictive probe impuse
de normativa europeanã în vigoare în
materie de emisii.
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fig. 4

M = Tur apã caldã
R = Retur instalaþie
P = Aer primar

SUPAPÃ TERMOSTATICÃ (9)

Lemnul de foc, aºa cum s-a menþionat, are
în mod obiºnuit un conþinut ridicat de
umiditate faþã de alte tipuri de combustibili.
Prima operaþiune care survine în interiorul
rezervorului de lemne este, ca urmare,
uscarea. Procentul ridicat de umiditate ar
putea deci da naºtere la fenomene
importante de condens în interiorul
cazanului ºi chiar ºi în horn. Pentru a limita
acest inconvenient este necesar sã se
pãstreze ridicatã temperatura de funcþionare
a cazanului. În acest scop cazanul a fost
dotat cu un sistem termostatic brevetat
care permite pãstrarea constantã de
temperaturã înaltã în cazan ºi în special în

zona rezervorului de lemne (fig.5) unde
fenomenul de condensare este mai probabil.
Tot cu scopul de a reduce consecinþele
formãrii de condens (scurgerea de gudron,
coroziune etc.) este indicat sã dimensionaþi
de fiecare datã încãrcãtura de combustibil
în funcþie de necesitãþi, pentru a evita
intervale lungi cu rezervorul umplut complet
cu lemne umede. Cu toate acestea, aceste
mãsuri nu împiedicã formarea de condens
în horn. De aceea este indicat ca, la
construirea hornului sã se utilizeze structuri
cu etanºare, pentru a evita pentru a evita ca
condensul sã afecteze structura construcþiei.

fig. 5

SUPRAFAÞA DE SCHIMB (6)

Funcþionând pe lemne ºi neexistând
procente mari de sulf, este important sã se
obþinã temperaturi foarte scãzute ale
fumului pentru a îmbunãtãþii rentabilitatea
apei. Astfel, s-a optat pentru un tip de
suprafeþe de schimb cu pasaje uscate (fig.
2), omologate deja pe scarã largã pentru
cazane pe motorinã funcþionând cu apã la
temperaturã scãzutã, permiþând
temperaturi scãzute ale fumului fãrã pericol
de condensare. Suprafeþele conductelor
uscate „A” (fig.2) sunt prevãzute cu
margini de siguranþã pentru a evita
problemele de dilatare.  Reziduurile solide
de ardere (cenuºa), care se depun într-o
cuvã din oþel refractar, (fig. 1) la
temperaturã mare vor deveni cu timpul tot
mai uºoare pânã când vor fi antrenate de
viteza gazelor ºi se vor depune în partea
cea mai jos a camerei de fum posterioare
de unde vor fi îndepãrtate în timpul
operaþiunilor de curãþire.

ARZÃTOR DIN MATERIAL

REFRACTAR (4 )

Arzãtorul este alcãtui dintr-o piatrã
refractarã (fig. 3). Respectiva piatrã
prezintã o deschizãturã centralã ovalã pe
unde trece flacãra. Cãrbunii sunt aºezaþi
direct pe piatrã care, practic, separã
depozitul de  combustibil de camera de
combustie inferioarã. Piatra refractarã
principalã prezintã în plus o cavitate
rectangularã în care aºezaþi barele din
fontã prevãzute cu caneluri
corespunzãtoare care primesc aerul
secundar de la un distribuitor precedent.
Cãderea cãrbunilor este împiedicatã de
cercuri din oþel refractar. Gazele de ardere,
cu conþinut scãzut de oxigen ºi încã bogate
în carbon încã necombinat, trec peste
cãrbuni ºi intrã în deschizãtura din centru
pietrei principale. În interiorul respectivei
anticamere de combustie, gazele se
amestecã cu aerul secundar preîncãlzit
care pãtrunde prin canelurile celor douã
bare din fontã. Va rezulta o flacãrã puternic
oxigenatã cu nuanþã de albastru. Aceastã
flacãrã iese din deschizãtura ovalã ºi
pãtrunde în camera de combustie. Având
în vedere temperaturile în cauzã, arzãtorul
din material refractar va deveni de un roºu
aprins.

CAMERA DE COMBUSTIE ( 5)
Arderea s-a optimizat ridicând temperatura
flãcãrii  ºi producând în camera inferioarã o
puternicã turbulenþã. În acest scop flacãra,
pe lângã faptul cã nu atinge pereþii reci
umeziþi de apã, se înalþã ºi se distribuie pe
o cuvã cu parcurs semi-cilindric sprijinitã pe
suprafeþele de schimb inferioare care, pe
lângã delimitarea pasajelor de fum, are ºi
sarcina de a culege cenuºa ºi eventualele
bucãþi de combustibil. Flãcãrile, dupã ce au
urcat pe pereþii zonei inferioare ºi a
refractarelor se îndreaptã cu miºcare
vertiginoasã spre partea anterioarã a
generatorului ºi trec în conductele de fum.
Arderea va fi completã ºi curatã iar culoarea
dominantã va fi cea a cenuºei: alb.

S = Aer secundar
F = Fum
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fig. 6

MODELE AIREX 25 AIREX 40 AIREX 50

10.000 14.500 16.000

12 17 19

29.000 47.000 59.000

34 55 69

560 655 655

700 700 900

1245 1375 1375

190 190 190

160 160 160

310 310 310

1000 1110 1110

Rp 1½ Rp 1½ Rp 1½

Rp 1¼ Rp 1½ Rp 1½

Rp ½ Rp ½ Rp ½

150 200 200

R ½ R ½ R ½

(kcal/h)

(kW)

(kcal/h)

(kW)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(ISO 7/1)

(ISO 7/1)

(ISO 7/1)

(Ø mm)

(ISO 7/1)

PUTERE UTILA MINIMA

PUTERE MAXIMA LA CAMINUL
DE ARDERE

DIMENSIUNI

A

B

C

D

E

F

G

LEGATURI T1

T2

T3

T4

T5

Rp ½ Rp ½ Rp ½(ISO 7/1)T6

90 110 140

0,10 0,08 0,12

0,3 0,4 0,6

3 3 3

95 135 185

290x340 350x440 350x440

445 545 660

50 50 70

(l)

(m c.a.)

(mm c.a.)

(bar)

(l)

(mm)

(kg)

(cm)

CAPACITATE CAZAN

PIERDERI INCARCARE PARTE APA**

PIERDERI INCARCARE PARTE FUM

PRESIUNE MAX FUNCTIONARE

VOLUM REZERVOR LEMN

DESCHIDERE DE INCARCARE

GREUTATE

LUNGIME BUCATI LEMN

* Putere obþinutã cu lemn de bunã calitate cu un
   grad de umiditate de 15%
** Pierderi de încãrcare corespunzãtoare
    capacitãþii relative unui salt termic de 15K.

22.000 30.000 37.000

26 35 43

(kcal/h)

(kW)
PUTERE MEDIE

25.000 40.000 50.000

29 47 58

(kcal/h)

(kW)
PUTERE UTILA MAXIMA*

1.3 - DIMENSIUNI ªI
     LEGÃTURI HIDRAULICE

1.  Panou comanda
5.  Uºã rezervor lemne
6.  Uºã centralã
7.  Uºã camerã de combustie
15. By - pass automatic
17. Ventilator
18. Camerã de fum
19. Uºiþe curãþenie
20. Intrare aer primar / secundar
21. Reglarea aerului secundar
22. Reglarea aerului primar
23. Led control flacãrã
T1. Tur încãlzire
T2. Retur încãlzire
T3. Golirea cazanului
T4. Legãturã horn
T5. Racord  schimbãtor de siguranþã
T6. Racord supapã descãrcare termicã.
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COMPONENTE  PRINCIPALE

AIREX

1. Panou comandã
2. Capac superior
3. 2 buc panouri laterale
4. Uºã antifum pentru spaþiu de depozitare a
    cenuºii
5. Uºã rezervor lemne cu material refractar ºi
     garniturã
6. Uºã centralã cu garniturã ºuruburi de închidere
     ºi grupuri de reglare aer primar ºi secundar
7. Uºã camera de combustie refractarã, cu
    garniturã, led de control.
8. Camera de combustie din oþel cu grosime mare.
9. Paletã pentru schimbul termic.
10. Cuvã din oþel inoxidabil
11. Dispozitiv descãrcare cazan.
12.  Arzãtor din material refractar cu bare ºi grilaj
      metalic.
13. Corp cazan din oþel.
14. Izolare corp cazan cu vatã mineralã.
15. By-pass cu mâner pentru deschidere
      automaticã.
16. Schimbãtor de siguranþã.
17. Ventilator cu protecþie fonicã.
18. Camera de fum.
19. Colector cu puþ  ºi supapã termostaticã.
M - Tur  instalaþie de încãlzire.
R - Retur  instalaþie de încãlzire.

N.B .: Barele ºi grilajul din oþel termic se uzeazã; din acest motiv se recomandã un control
anuall ºi o eventualã înlocuire a acestora, cu scopul de a evita apariþia unei anomalii în
funcþionarea cazanului.

fig. 7
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INSTALARE

2.3 - INSTALARE

Cazanul AIREX nu diferã de un cazan
normal pe combustibil solid; de aceea nu
existã norme de instalare specifice care sã
difere de dispoziþiile de siguranþã prevãzute
de legislaþia în vigoare.
Spaþiul de amplasare va trebui sã fie aerisit
prin orificii cu o suprafaþã totalã de cel puþin
0,5 m2.
Pentru a facilita curãþarea circuitului de fum
în faþa cazanului va trebui lãsat un spaþiu
liber care sã nu fie mai mic decât lungimea
cazanului, ºi va trebui sã verificaþi ca uºa
sã se poatã deschide 90 ° fãrã a întâlni
obstacole.

2.1 - CONDIÞII DE LIVRARE

Cazanul va fi livrat demontat: înveliºul de
protecþie, ventilatorul, panoul electric,
manetele ºi accesoriile pentru curãþare vor
fi expediate în cutii separate (fig.8).

Descrierea coletelor:
1.  Corp cazan
2.  Ambalaj conþinând înveliº de protecþie
     ºi izolaþie cazan
3.  Ambalaj conþinând panoul de comandã
4.  Ambalaj conþinând: ventilator pentru
     aspirat fum
5.  Ambalaj conþinând: grup colector pentru
    aer, capac control camera de fum,
    manete, diverse ºuruburi, accesorii
     curãþenie.
     Acest colet se expediazã în interiorul
     rezervorului pentru lemne (uºa
     superioarã).

N.B. Toate accesoriile pentru întreþinere,
documentele, garanþia se aflã în rezervorul
pentru lemne. În cazul depozitãrii cazanului
pentru o perioadã îndelungatã se
recomandã a se proteja în manierã
adecvatã toate componentele.

2

2.2 - TRANSPORTUL

Pentru a facilita transportul, încãrcarea ºi
descãrcarea cazanului, pe partea
superioarã este prevãzut cu mânere
corespunzãtoare pentru ridicare (vezi
partea G, figura 8).
Elementele care compun ambalajul trebuie
îndepãrtate folosind ustensile
corespunzãtoare, asigurându-vã de faptul
cã, cutiile, clamele, sãculeþii de plastic,
polistirenul expandat etc a nu fi lãsate la
îndemâna copiilor fiind potenþiale surse de
pericol.

fig. 8

Cazanul va putea fi aºezat  direct pe
podea, deoarece este prevãzut cu cadru
auto-portant.
În cazul centralelor foarte umede se
recomandã sã se prevadã un postament
din ciment.
Cazanul va trebui instalat în poziþie
orizontalã ºi sã fie foarte stabil pentru a
reduce eventualele vibraþii ºi zgomotul.
În spatele cazanului trebuie sã se lase un
spaþiu liber pentru a permite deschiderea ºi
întreþinerea ventilatorului.
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2.4 - INSTRUCÞIUNI DE
MONTAJ

Fazele montãrii:
N.B. Se recomandã a se verifica dacã
cazanul este poziþionat pe locul definitiv
înainte de începerea operaþiunilor de
montare.

Figura  10
A. Fixaþi ventilatorul la camera de fum.

IMPORTANT!!
În momentul montãrii ventilatorului este
necesar a se verifica starea garniturii pusã
pe camera de fum, dacã aceasta nu este
perfectã se va produce o
deformaþie a aceluiaºi perete cu consecinþe
grave asupra ventilatorului ºi/sau motorului
acestuia.
Acest inconvenient este cu atât mai rapid
cu cât este mai frecventã deschiderea uºii
pentru încãrcarea cu lemne.

Figura 11
A. Detaliu A: Montaþi mâner deschidere /

închidere uºã anterioarã (poz.1).
B. Montaþi colectorul de aer - poz. 2.
C. Detaliu C: Montaþi bulonul ºi piuliþa pe uºa

inferioarã ºi înºurubaþi (poz. 3, 4 ºi 5).
D. Montaþi uºiþele de control la camera de

fum.
E. Pentru montarea grilajului de plastic vedeþi

instrucþiunile în figura  12.

POZIÞIONAREA CENTRALEI

TERMICE

N.B. Distanþele minime indicate sunt
obligatorii doar pentru grupurile termice cu
o capacitate mai mare de 30.000 Kcal/h
(35 KW).

FIGURA 12
A. Montaþi izolaþia corpului cazanului efectuând

o tãiere adecvatã în apropierea colectorului
superior.

fig. 9

fig. 10

fig. 11
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FIGURA 13
A. Poziþionaþi panourile laterale pe corpul

cazanului.
Pentru a determina care dintre cele 2 laturi
este cea dreaptã sau stângã luaþi ca punct
de reper urechea prin care trec cablurile
care trebuie sã fie în faþa cazanului.

B. Pentru a trece cablurile electrice (linie,
pompã) în afara panoului lateral unde se
doreºte a se face ieºirea.

C. Fixaþi plãcuþa pe capacul panoului de
comandã cu ºuruburi cu palete.

D. Deschideþi panoul de comandã acþionând
cu o ºurubelniþã asupra  celor douã
ºuruburi laterale.
Deschideþi capacul ridicând partea
posterioarã fãcându-l sã se roteascã în
faþã.
Inseraþi toate cablurile termostatelor
rotindu-le cu grijã, cablul de conexiune al
ventilatorului (la ieºire), ºi cablul de conecta-
re la linia de alimentare (la intrare) prin
cele douã orificii rectangulare aflate sub
cadrul panoului de comandã.

E. Poziþionaþi capacul înveliºului protector
(complet al panoului de comandã) pe cele
douã laturi deja montate.

F. Fixaþi microîntrerupãtorul (poziþia 4) la cla-
ma de suport ºi verificaþi funcþionarea
deschizând ºi închizând uºa superioarã
prin care se face încãrcare a cu lemne.
Eventual reglaþi  poziþia de control ºi  fixaþi-o.

FIGURA 14
Bulbii termostatelor sunt indivizibili de
plãcuþele adezive fixate pe tuburi; de aceea
la efectuarea eventualelor operaþiuni de
întreþinere se recomandã a avea grijã ca
plãcuþele sã nu fie smulse. sondelor în
ordinea prezentatã ºi blocaþi-i cu dispozitivul
de fixare.
A. Puneþi bulbul pe termostatul în funcþiune

(a) bulbul termostatului maxim (b), bulbul
termostatului minim (c) ºi bulbul
termometrului (d) în puþurile de pe
colectorul de tur.

B. Introduceþi bulbul termostatului de
 siguranþã (e) în acel loc.

C. Fixaþi cureaua de suport de ventilator
poz.1. pe partea stângã la jumãtatea
distanþei a celor 3 ºuruburi autofiletante
furnizate ºi filetaþi ºuruburile poz.2. în
partea opusã camerei de fum.
Montaþi pe curea orificiul de prindere al
ventilatorului poz.3.

fig. 14

fig. 13

a. Termostato di esercizio (Te)
b. Termostato di minima (Tsc)
c. Termostato di massima (Tmax)
d. Termometro

e. Termostato di sicurezza
f. Pozzetto sonda scarico termico

fig. 12

B. Dupã ce aþi montat izolaþia pe corpul
cazanului, înfãºuraþi peste vatã cureaua
din plastic ºi introduceþi o extremitate a
acesteia în dispozitivul de blocare aºa
cum se aratã în partea 1

C. Þinând fixã extremitatea curelei deja
înfãºuratã,  îndoiþi spre interior cealaltã
extremitate a curelei  din plastic aºa cum
se aratã în partea  2

D. Întindeþi cele douã extremitãþi ale curelei
(ca în part 3 ºi 4) pânã când aceasta stã
lipitã de vata mineralã care îmbracã corpul
cazanului. Se recomandã sã nu întindeþi
prea tare cureaua , o inutilã strivire a va-
tei minerale, întrucât ar determina o
izolaþie neomogenã. În caz de lucrãri de
întreþinere, îndepãrtarea curelei este
posibilã acþionând asupra dispozitivelor de
blocare.
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fig. 15

fig. 16

FIGURA 15
A. Fixaþi pe capacul înveliºului protector

profilul de întãrire poziþia 1, la jumãtatea
celor douã ºuruburi autofiletante poz.2.

B. Conectaþi ºtecherul ventilatorului la prizã
(part.3).

C. Efectuaþi conexiunile electrice specificate
la pagina 15. Închideþi tabloul electric.

Fiþi foarte atenþi pentru cã, cablurile
electrice sã nu intre în contact cu
camera de fum.  În faza de funcþionare,
acesta atinge temperaturi ridicate.
D. Fixaþi plãcuþa DATE TEHNICE cazan în

partea dreaptã a înveliºului protector dupã
ce aþi curãþat ºi degresat cu un
dizolvant corespunzãtor zona în cauzã.
Îndepãrtaþi suportul plãcuþei ºi aplicaþi-o
fãcând-o sã adere perfect cu ajutorul unei
spatule din plastic. Nu îndepãrtaþi plãcuþa
deoarece acest lucru ar dãuna
adezivitãþii.

FIGURA  16
A. Montaþi supapa de descãrcare termicã ºi

introduceþi sonda în orificiul corespunzãtor.
Vã reamintim cã, cazanele cu combustibil
solid, datoritã inerþiei termice a
combustibilului, face ca instalarea supapei
de descãrcare termicã sã fie obligatorie.

fig. 17

FIGURA   17
Pentru corecta funcþionare a cazanului
AIREX este necesar sã se prevadã o pompã
de recirculare pentru a evita retururi la
temperaturi joase care ar putea afecta
negativ durata de funcþionare a cazanului.
UNICAL, pentru a favoriza proprii clienþi, a
pus la punct în acest scop un kit hidraulic de
recirculare care sã optimizeze operaþiunea
de recirculare a apei în cazan. Acest kit
este furnizat separat ca opþional ºi poate fi
identificat consultând codul de ordine
corespunzãtor modelului propriului cazan.
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2.5 - INSTALAÞIA DE ÎNCÃLZIRE

2.5.1 - OPERAÞIUNI PRELIMINARE
PUNERII ÎN FUNCÞIUNE A
CAZANULUI

Pentru corecta funcþionare a cazanului
ºi pentru valabilitatea garanþiei trebuie
instalatã o pompã de circulare în cazan
(furnizatã într-un Kit opþional) instalatã
aºa cum s-a indicat în figura 17.
Înainte de a pune în funcþiune cazanul va
trebui sã aveþi în vedere:
a) o spãlare cu grijã a tuturor tuburilor

instalaþiilor cu scopul de a înlãtura
eventualele reziduuri care ar putea
compromite buna funcþionare a vreunei
componente a instalaþiei (pompe, supape
de amestec etc);
b) un control cu scopul de a verifica dacã
coºul are o capacitate de tragere potrivitã,
sã nu prezinte strangulãri ºi sã nu se
introducã în horn descãrcãri de la alte
aparate, decât dacã acesta a fost executat
pentru a deservi mai multe utilizãri în funcþie

de normele specifice ºi de prevederile în
vigoare. Întotdeauna se recomandã
instalarea unui reglator a tragerii astfel încât
sã limiteze continuu aspirarea hornului la
1,5 mm H

2
O. Aceasta pentru a evita

creºteri neprevãzute de debit. Doar dupã
aceastã verificare se poate monta racordul
coºului între cazan ºi horn. Se recomandã
o verificare a racordurilor cu coºurile de
fum preexistente

 2.5.2 - SCHEME DE LEGÃTURI  HIDRAULICE  INSTALAÞIE ÎNCÃLZIRE ªI PRODUCERE APÃ CALDÃ SANITARÃ

V    Supapã de reþinere
PR  Pompã de recirculare*
PI   Pompã instalaþie încãlzire
IR   Instalaþie încãlzire

MI  Tur instalaþie

RI   Retur instalaþie
VE  Vas de expansiune
B    Boiler
PB  Pompã boiler

VM   Supapã de amestec = necesarã pentru
  reglarea  temperaturii la tur.
* Neinstalarea supapei de amestec ºi a

       pompei de recirculare comportã  anularea
      garanþiei.

fig. 18

2.6 - LEGÃTURA LA
COªUL DE FUM

Hornul are o importanþã fundamentalã
pentru buna funcþionare a cazanului: va fi
deci necesar ca hornul sã fie impermeabil
ºi bine izolat.
Hornurile vechi sau noi, construite fãrã a
respecta specificaþiile indicate vor putea fi
recuperate în mod convenabil „intubând”
hornul în sine.
Deci, se va introduce un tub metalic în
hornul existent, iar spaþiul liber dintre tub ºi
horn va fi umplut cu material izolant.
Hornurile realizate din blocuri prefabricate
vor avea joncþiunile perfect sigilate pentru a
evita ca condensul de fum  sã murdãreascã
pereþii de absorbþie.
Gura racordului hornului este bine sã fie
aplicatã la 45 °C în horn.
La baza hornului se va realiza o uºiþã de
control.

5.  înveliº extern  coº de fum
6.  blocuri prefabricate
7.  izolaþie
8.  coº de fum

1.  cazan
2.  racord coº de fum
3.  camera colectare cenuºã
4.  horn

fig. 19
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2.7 - CARACTERISTICILE
APEI DE ALIMENTARE

Caracteristicile chimico-fizice ale apei
instalaþiei ºi de reintegrare sunt fundamentale
pentru buna funcþionare ºi pentru durata de
viaþã a cazanului.
Printre inconvenientele cauzate de apa de
alimentare de proastã calitate cea mai frecvent
întâlnitã este depunerea de pe suprafeþele
de schimb termic.

Nu frecvent, dar la fel de gravã este coroziunea
suprafeþelor care au contact cu apa în întreg
circuitul.
Se ºtie cã depunerile de calcar, chiar dacã
sunt doar de câþiva milimetri, ca urmare a
conductivitãþii termice joase, reduc foarte mult
schimbul termic ºi determinã astfel încãlziri
locale foarte dãunãtoare.
Este recomandabilã efectuarea unui tratament
al apei în urmãtoarele cazuri:
a) duritatea apei este foarte ridicatã (peste

20°f)

b) instalaþii foarte mari
c) cantitãþi mari de apã de reintegrat pentru

pierderi
d) umpleri succesive datorate lucrãrilor de

întreþinere a instalaþiei.
Pentru tratarea apelor de alimentare din
instalaþii, vã recomandãm sã vã adresaþi tot
unor Firme specializate. Aceleaºi Firme se
pot ocupa ºi de curãþarea sedimentelor din
cazane, dacã va fi cazul.

2.8 - LEGÃTURÃ
SCHIMBÃTOR
SIGURANÞÃ

Generatoarele termice pe combustibil solid
trebuie instalate conform normelor de
siguarnþã prevãzute de legile în vigoare în
materie.
În acest scop cazanele AIREX sunt dotate
cu un schimbãtor de siguranþã.
Schimbãtorul de siguranþã va fi legat pe de
o parte (legãturile pot fi schimbate între ele)
la reþeaua de apã iar pe de cealaltã parte la
reþeaua de drenaj, introducând o supapã
de descãrcare termicã  al cãrei bulb  va fi
poziþionat în punctual specificat în figura 20.

2.9 - UMPLEREA
INSTALAÞIEI

Dupã efectuarea  legãturilor hidraulice se
poate trece la umplerea instalaþiei.
Deschideþi toate supapele de evacuare a
aerului din calorifere, cazan ºi instalaþie.
Deschideþi treptat robinetul de încãrcare
asigurându-vã cã supapele automate de

evacuare a aerului funcþioneazã
regulamentar.
Cu ajutorul manometrului verificaþi ca
instalaþia sã fie sub presiune.
Închideþi robinetul de încãrcare ºi deci,
evacuaþi din nou aerul din cazan cu ajutorul
supapei de evacuare.
Porniþi pompa sau pompele de circulaþie a
apei din instalaþie cu scopul de a verifica
funcþionarea.

Pentru a favoriza evacuarea aerului din
instalaþie, poate fi util ca la un interval de
10÷20 secunde sã porniþi ºi sã opriþi pompa
instalaþiei cu ajutorul întrerupãtorului de pe
panoul electric, dupã ce s-a încãlzit
temperature cazanului.

fig. 20
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PANOU DE COMANDA3

reglat la o temperaturã de 65 0 C la pornire,
împiedicã funcþionarea pompei instalaþiei
pânã la atingerea acestei temperaturi.
Dacã în timpul setat temperatura în cazan
nu ajunge la 650 C, releul temporizat
opreºte ventilatorul. Aceasta ar putea
însemna cã cazanul nu a fost aprins sau nu
s-a încãrcat suficient lemn. Pentru a evita
acest inconvenient este posibilã mãrirea
timpului de intervenþie a releului temporizat
sau creºterea cantitãþii de lemn. Dacã
cazanul este aprins regulamentar, la
atingerea temperaturii de 650 porneºte
pompa instalaþiei. Termostatul de
funcþionare (poz. 32), intervenind asupra
funcþionãrii ventilatorului/ventilatoarelor, va
determina funcþionarea cazanului în mod
„automat”. Acelaºi termostat va opri
ventilatorul la atingerea temperaturii de
funcþionare setate. În caz de supraîncãlzire
excesivã a cazanului  (mai mare de 900C) ºi
în caz de întârziere a intervenþiei supapei de
descãrcare termice (vã reamintim cã,
pentru cazanele pe combustibil solid, datã
fiind inerþia termicã, instalarea acestei
supape este obligatorie), va intra automat

în funcþiune termostatul de maxim T
max

care, fãcând un by-pass pentru
microîntrerupãtorul TKS, comanda

termostaticã a instalaþiei T
sc

 ºi

întrerupãtorul de introducere a pompei I
pi
,

va permite descãrcarea inerþiei termice a
cazanului asupra instalaþiei. Aceastã
situaþie ar putea determina o încãlzire a
elementelor radiante din instalaþie chiar
dacã condiþiile ambientale nu ar cere acest
lucru. Pe linia de comandã a ventilatorului
este introdus un termostat de siguranþã T

s

care va opri ventilatorul în cazul atingerii
temperaturii de 1000C (temperatura limitã de
siguranþã). Rearmarea acestui termostat este
posibilã deºurubând capacul poz. 31 ºi
apãsând butonul de dedesubt.
Este posibilã introducerea unui eventual
termostat ambient, legat la bornele 19 ºi
20, dupã înlãturarea punþii care le uneºte.
Pompa de recirculare PR trebuie sã fie
legatã la bornele 10 ºi 11.

3.1 - FUNCÞIILE
PANOULUI

Cazanul AIREX este dotat cu un panou
electric de comandã sau control cu
funcþionare semiautomatã: versiunea
22168 (fig. 22 ºi fig. 23).
În faza de instalaþie se va lega  puntea
între bornele 14 ºi 24 pentru a  permite
corecta funcþionare a panoului
instrumente (vezi schema electricã fig.
23).
Dupã punerea sub tensiune, panoul de
instrumente, cu ajutorul întrerupãtorului
general poz.11, ventilatorul de aspirat fum
poz.12 ºi pompa instalaþiei poz 13, este
posibilã pornirea cazanului. Dupã pornirea
cazanului închideþi uºa de încãrcare; în
acest mod microîntrerupãtorul TKS acþionat
direct de la maneta de închidere a
by-pass-ului de aspiraþie fum va reseta
releul temporizat care va începe sã
funcþioneze. Timpul de setare de bazã al
releului temporizat este de 30 de minute ºi
poate fi mãrit ulterior cu alte 30 de minute.
Termostatul TSC (termostat  minim), fiind

32.   Termostat de funcþionare
41.   Fuzibil general (4A)
42.   Termometru cazan

fig. 22

În cazul instalaþiei cu mai multe zone, fãrã
racord principal ºi deci fãrã pompã principalã
de racord, pompele vor fi legate conform
indicaþiilor din fig. 21.

11.   Întrerupãtor general
12.   Întrerupãtor ventilator
13.   Întrerupãtor pompã instalaþie
14.   Întrerupãtor de pornire
15.   Led temperaturã scãzutã
31.   Termostat de siguranþã

fig. 21

TA1 Termostat ambient zona 1
PI1 Pompã instalaþie zona 1
TA2 Termostat ambient zona 2
PI2 Pompã instalaþie zona 2

Panou versiune 22168
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3.2 - SCHEMÃ ELECTRICÃ AIREX (CU PANOU COD. 22168)

LEGENDÃ SCHEMÃ ELECTRICÃ

Ph - Fazã (230V – 50 Hz)
N - Neutru
F1- Fuzibil general (max 4A)
IG - Întrerupãtor general cu led
IPI - Întrerupãtor Pompã Instalaþie
IV - Întrerupãtor Ventilator
LL -  Luminã de linie
PI -  Pompã Instalaþie
PR Pompã de Recirculare
RT - Releu temporizat
R1 - Releu
TE - Termostat de funcþionare (75°C÷85°C)
TKS - Microînterupãtor manetã by-pass
T

max 
-  Termostat de maxim (90°C)

Ts - Termostat de siguranþã (100°C)
T

sc
 -  Termostat minim lemn (65°C)

V -  Ventilator (i)

fig. 23

Atenþie: acest panou poate fi utilizat pentru cazane AIREX sau GASOGEN 2. pentru
corecta funcþionare a cazanelor Gasogen 2 verificaþi ca puntea sã fie executatã  între
bornele 14 ºi 24 (cablul maro) ºi nu între bornele 14 ºi 23.

termostat în poziþie apã
rece în boiler

O = Panou  borne  versiune 22168

Pe linia de alimentare electricã normele
prevãd introducerea unui întrerupãtor
general cu fuzibil în amonte de panoul
cazanului.
 În cazul în care cazanul este dotat cu un
boiler pentru producerea apei calde
sanitare (sistem de preferat celui
instantaneu deoarece, pe durata verii nu ne
obligã sã pãstrãm tot timpul lemn umed în
rezervor) termostatul boilerului va fi legat
aºa cum s-a indicat în figura 24.

Ipb - Întrerupãtor Pompã Boiler
Pb - Pompã boiler
TA - Termostat ambiental

fig. 24
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4.4 - VERIFICÃRI LA PRIMA
APRINDERE

VERIFICÃRI GENERALE

La prima aprindere: verificaþi ca instalaþia
sã fie plinã e apã ºi fãrã aer, astfel încât
schimbãtorul de siguranþã sã fie conectat la
reþeaua hidricã prin supapa de descãrcare
termicã (fig. 16), ca hornul sã fie eficient, sã
fie efectuate legãturile electrice (fig.3), iar
pompele de recirculare ºi cele ale cazanului
sã nu fie blocate. De asemenea, controlaþi
ca grila ºi barele sã fie bine poziþionate.

BY-PASS-UL

By-pass-ul este un pasaj direct între
rezervorul de lemne ºi horn.
Acesta, în mod normal este închis cu o uºã
de încârcare închisã.
By-pass-ul este comandat prin uºa
superiorã de încãrcare fiind legatã de
aceasta printr-o manetã de comandã.
Deschiderea uºei de încãrcare provoacã
deschiderea automatã a by-pass-ului ºi
pornirea ventilatorului. Fumul acumulat în
rezervor va fi astfel aspirat ºi trimis direct în
horn. By-pass-ul permite ca fumul sã treacã
în horn fãrã pierderi prin uºa superioarã,

VERIFICARE  BY –PASS

În momentul instalãrii, ºi oricum înainte de
utilizare este necesar sã se verifice cazanul
ºi funcþionarea by-pass-ului.
Controla þi funcþionarea manetei by-pass-
ului cu cazanul cald (termostatul trebuie sã
fie deschis) verificând ca ventilatorul sã se
punã în funcþiune la deschiderea uºei.
durata operaþiunilor de aprindere ºi de
încãrcare.

           PORNIRE ªI REGIM DE FUNCÞIONARE4

4.1 - LEMNUL

Lemnul este alcãtuit în principal din
celulozã ºi lignit. Conþine ºi alte substanþe
cum ar fi rãºina (brad -pin), taninã (stejar -
castan) ºi, evident, o mare cantitate de
apã.  Arborii cu lemn de calitate sunt:
stejarul, frasinul, fagul ºi paltinul ºi pomii
fructiferi cu excepþia cireºului; de calitate

medie: castanul ºi mesteacãnul; de calitate
satisfãcãtoare: teiul, plopul ºi salcia.
Rãºinoasele sunt combustibili de calitate
medie. Lemnul este un combustibil extrem
de eterogen datoritã esenþelor diferite (fag,
stejar, fructifer, rãºinoase), umiditãþii
diferite, formei ºi dimensiunii. Funcþionarea
cazanului va fi inevitabil influenþatã de toþi
aceºti factori. În special de dimensiuni, de

umiditate, dar ºi de modul de efectuare a
încãrcãrii.

4.2 - UMIDITATE

Puterea caloricã a diferitelor tipuri de lemn
depinde de umiditatea acestora aºa cum s-a
indicat în tabel. Puterea ºi autonomia
cazanului vor scãdea odatã cu creºterea
umiditãþii. În tabel a fost indicat factorul de
reducere a puterii pe baza umiditãþii
lemnului utilizat. Puterea utilã a cazanului
AIREX este calculatã pentru un lemn
având umiditate de 15%. Cu titlu indicativ
un lemn uscat timp de 2 ani în spaþiu
acoperit are o umiditate de circa 25%.
Exemplu:
umiditatea lemnului utilizat = 30%
puterea utilã = Puterea utilã nominalã x 0,79.

 %DE
UMIDITATE

PUTERE
CALORICÃ

kcal/kg

FACTOR DE
CORECÞIE

15
20
25
30
35
40
45
50

3.490
3.250
3.010
2.780
2.540
2.300
2.060
1.820

1
0,93
0,86
0,79
0,72
0,65
0,59
0,52

4.3 - DIMENSIUNI

Dimensiunile lemnului umed participã la
determinarea puterii cazanului. Bucãþile
mici (cu o lungime conformã datelor redate
mai jos) sunt mai uºor inflamabile ºi tind sã

contribuie la creºterea puterii cazanului ºi,
astfel, la reducerea autonomiei. Acestea
cad mai uºor reducând riscul de formare a
„punþilor”. Aºa numita „punte” reprezintã un
gol în rezervorul de lemne, cu formaþiuni de
lemn nears. În acest caz patul de jar nu

este alimentat cu continuitate iar orificiul
arzãtorului refractar iese la ivealã, se
creeazã astfel pasaje de aer preferenþiale
cu flacãrã foarte micã, în exces de aer.
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4.5 - FUNCÞIONAREA
PORNIREA

Asiguraþi-vã cã aþi efectuat controalele
specificate la punctul 4. Închideþi uºa
inferioarã ºi puneþi tabloul sub tensiune.
Sprijiniþi în mod succesiv, în centrul pietrei,
deasupra cuvei, cãteva bucãþi de lemn
subþire ºi uscat, aranjat în poziþie încruciºatã.
Peste lemn se pune un material uºor
inflamabil, ºi evitaþi bucãþile mari de lemn
sau în formã de pãtrat.Folosind bucãþi de
hârtie subþire (ziare sau ceva asemãnãtor)
aprindeþi lemnul. Închideþi imediat uºa
superioarã.

1 º ÎNCÃRCARE

Odatã format patul de jar pe placa
principalã se poate trece la încãrcarea
lemnului. Deschideþi încet uºa
superioarã.În acest scop un obstacol va
întârzia operaþiunea – pentru a pune în
funcþiune ventilatorul de aspirare iar prin
intermediul by-pass-ului fumul acumulat în
rezervorul de lemne.  De asemenea, se va
deschide uºor ºi uºiþa internã „anti-fum”
poz.4, fig.7) cu vãtraiul din dotare.
Distribuiþi uniform jarul pe placa principalã
utilizând vãtraiul. Dupã aceea se va putea
trece la încãrcarea lemnului, care va trebui
sã aibã urmãtoarea lungime:
a) 5 cm (+1cm, - 4c) pt. modelele AIREX 25

ºi AIREX 40
b) 70 cm (+1cm, - 4cm) pt. modelul AIREX 50
Aceste mãsuri trebuie obligatoriu
respectate.

Deoarece pentru o bunã combusti este
indispensabilã o coborâre uniformã a lemnului,
iar lungimea bucãþilor de lemn introduse,
formaºi modul de încãrcare al acestora sã nu
împiedice coborârea regulatã a combustibilului.
Bucãþile vor fi dispuse longitudinal ºi orizontal.
Nici o bucatã nu va f înclinatã sau aºezatã
transversal.

ÎNCÃRCÃRI SUCCESIVE

Înainte de a efectua o nouã încãrcare cu
lemne, consumaþi pe cât posibil cantitatea
precedentã. Noua încãrcare va putea fi
efectuatã atunci când patul de jar din
rezervor va fi redus la o grosime de circa 5
cm. Deschideþi încet uºa superioarã de
încãrcare ºi uºiþa internã anti-fum. Utilizaþi
bucãþi de lemn având lungimea conform
valorilor indicate în paragraful precedent.
Dispuneþi noua încãrcare de lemn aºa cum
s-a indicat precedent.

SFATURI UTILE, ERORI DE
ÎNCÃCARE

- Bucãþile prea lungi nu cad în mod regulat
determinând formarea de „punþi”.

- Bucãþile prea scurte cauzeazã pasaje de
aer neregulate cu reducere de putere ºi
de randament.

- În cazul în care calitatea lemnului duce la
formarea de „punþi”, poate fi indispensabilã
încãrcarea longitudinalã a bucãþilor
împãrþite astfel încât lungimea totalã „L”
sã respecte cele indicate la paragraful 1-
încãrcare.

- Deschideþi încet uºa superioarã, cu scopul
de a evita rãbufnirile ºi formaþiunile de fum.

- Pe durata funcþionãrii este absolut
interzis a se deschide uºa inferioarã.

fig. 25

4.6 - REGLAREA AERULUI
DE COMBUSTIE

REGLARE AER PRIMAR ªI
SECUNDAR
Cazanul Gasogen AIREX este dotat cu un
ventilator de aspiraþie a aerului de combustie
(poz. 17, fig. 7) cu un colector de distribuþie
a aerului de combustie (poz.1, fig. 26) ºi de
reglatori ai aerului primar (poz. P, fog.26) ºi
secundar (poz. S, fig. 26).
La prima aprindere trebuie reglat aerul
primar ºi secundar þinând cont de fapt cã
aerul primar determinã puterea cazanului
ºi, deci, cantitatea de lemn care se arde,
iar aerul primar completeazã arderea.
Pentru o corectã reglare a aerului trebuie
urmãritã flacãra cu ajutorul ledului de
supraveghere pus pe uºa inferioarã.
Flacãra va trebui sã ocupe 2/3 din camera
inferioarã ºi va trebui sã atingã lent cuva
inferioarã, fãrã sã atragã prea multã cenuºã,
în mod silenþios. Flacãra va avea o culoare
portocalie-rozã-albã; nu va fi foarte
transparentã iar în centru va tinde spre
albastru. Pentru a aduce flacãra în condiþii
foarte bune se va regla aºadar aerul primar,
înºurubând sau deºurubând piuliþa  (poz.
P), în mod analog se va proceda ºi pentru
aerul secundar (pos.S).

Exemplu nr. 1
Lemn gros umed cu combustie dificilã;
S -Foarte închis, (încercaþi sã obþineþi o

dimensiune maximã a flãcãrii dar nu de
culoare roºu-închis).

P -uºor deschis pentru a obþine o gazifiere
suficientã.

Exemplul nr. 2
Lemn foarte inflamabil;
S - în întregime deschisã,
P -uºor închisã pentru a menþine o gazifiere

redusã dar suficient deschisã pentru a
evacua cenuºa care poate bloca capul de
ardere.

fig. 26

1.  Colector distribuþie aer.
S.  ªuruburi de reglare aer secundar.

P.  ªuruburi reglare aer primar.
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SUGESTII GENERALE

Rezultate majore se obþin dupã 2 - 3 zile de
funcþionare. De fapt, materialele refractare
trebuie sã se ardã iar catranul trebuie sã
formeze o crustã în partea superioarã a
rezervorului de lemne.
- Flacãra trebuie sã aibã dimensiuni potrivite

astfel încât sã acopere suficient de bine
cãminul de ardere

- Flacãra nu trebuie sã fie foarte roºie (lipsã
aer secundar S)

- Flacãra nu trebuie sã fie foarte albastrã
(exces aer secundar S)

- Flacãra va fi suficient de silenþioasã (exces
aer primar P)

- Flacãra nu trebuie sã fie foarte micã (lipsã
aer primar P)

- Dacã cenuºa nu coboarã bine (creºteþi
aerul primar P)

- Dacã coboarã prea multã cenuºã
(diminuaþi aerul primar P)

- Dacã apare fum în horn (deschideþi tot
aerul secundar S)

- Dacã continuã sã aparã fum (daþi la
maximum aerul secundar S, oprind ºi ae-
rul primar P)

DEFECTE REGLARE AER

1) Dacã aerul primar este în exces vom avea
mare cãdere de cenuºã cu bucãþi mici de
jar. Flacãra este prea rapidã, uscatã, de
culoare rece ºi face gãlãgie. Cazanul con-
sumã mult lemn, izolaþia uºii va deveni
albã.

2) Dacã aerul primar este prea puþin, flacãra
va fi lentã, ezitantã, influenþabilã de rafa-
le de vânt ºi de tragerea hornului, fiind fo-
arte micã, cu puþinã producere de cenuºã
cuva inferioarã, izolaþia uºii va deveni de
culoare închisã.

3) Dacã aerul secundar este în exces, flacãra
va fi micã, de culoare tinzând spre alba-
stru ºi foarte transparentã.

4) Dacã aerul secundar este foarte redus,
flacãra va fi foarte mare, va atinge cuva
inferioarã, va cuprinde întreaga camerã
inferioarã ºi, mai ales, va avea o culoare
roºie ºi deloc transparentã.

4.7 - VERIFICÃRI DE
FECTUAT DUPÃ
PRIMA PORNIRE

VERIFICÃRI ETANªEITATE

În timpul primei porniri verificaþi
etanºeitatea circuitului de fum ºi a legãturii
la horn. În cazul în care se constatã scãpãri
de fum, anunþaþi instalatorul ºi/sau serviciul
asistenþã al firmei noastre.
În cazul în care se constatã scãpãri de fum

prin garniturile uºii, închideþi cu mai multã
forþã mânerul. Controlaþi buna funcþionare a
termostatului de funcþionare (poz. 32) pânã
la oprirea ventilatorului. Controlaþi sã nu
existe pierderi la conexiunile hidraulice.
Dupã prima pornire, când cazanul este

4.8 - AVERTIZÃRI

CUM SÃ EVITAÞI COROZIUNEA ÎN

REZERVORUL DE LEMNE

Utilizarea lemnului cu un grad mare de
umiditate (peste 25%) ºi/sau încãrcãri
neadecvate cerinþelor instalaþiei (opriri
îndelungate cu rezervorul încãrcat) provoacã
considerabilã formare de condens pe
peretele intern al rezervorului.
Controlaþi o datã pe sãptãmânã pereþii din
oþel ai rezervorului superior.
Aceºtia trebuie sã fie acoperiþi de un strat
subþire de catran uscat, opac cu bule care
au tendinþa de a se sparge sau detaºa.
Dacã catranul este lucios, lipicios ºi dacã
atunci când este înlãturat cu vãtraiul apare
un lichid, este indispensabilã utilizarea unui
lemn cu o umiditate mai redusã ºi/sau
reducerea cantitãþii de lemn la încãrcare.
Dacã în ciuda acestor intervenþii catranul
nu se usucã, se va semnala anomalia
Centrului de Asistenþã Autorizat.
Condensul din rezervorul de lemn
provoacã coroziunea laminatelor.
Coroziunea nu este acoperitã de garanþie
întrucât se datoreazã utilizãrii
necorespunzãtoare a cazanului (lemn
umed, încãrcare excesivã etc.)

COROZIUNEA CIRCUITULUI DE FUM

Fumul este bogat în vapori de apã ca
urmare a efectului combustiei ºi ca urmare
a utilizãrii de combustibil care, oricum
conþine apã. Dacã fumul intrã în contact cu
suprafeþe relativ reci (având temperaturi de
circa 60 - 70 grade C) se condenseazã iar
vaporii de apã care se combinã cu alte
produse rezultate din combustie dau naºtere
unor fenomene de coroziune a pãrþilor
metalice. Controlaþi zilnic dacã existã semne
de condensare a fumului (lichid maro închis
cu tendinþe spre negru pe pardosealã, în
spatele cazanului. În acest caz se va utiliza
un lemn mai puþin umed; controlaþi
funcþionarea pompei de recirculare creºteþi
temperatura de funcþionare. Pentru a
controla temperatura în ambiente este deci
necesar sã se instaleze o supapã de
amestec.
Coroziunea datoratã condensului de
fum nu este acoperitã de garanþie
întrucât se datoreazã umiditãþii lemnului
ºi gestionãrii improprii a cazanului.

AVERTIZÃRI PE DURATA

UTILIZÃRII

Dupã fiecare reglare a aerului, aºteptaþi 5-
10 minute înainte de a trece la urmãtoarea
reglare. Odatã stabilitã reglarea optimã, la
sfârºitul zilei controlaþi suprafeþele cãminului
de ardere ºi izolaþia uºii inferioare care
trebuie sã fie albe. În cenuºa depusã în cuvã
nu vor exista decât puþine bucãþi de jar nears.
Dacã aerul primar este în exces, în cenuºã
se va gãsi jar ºi mici bucãþi de cãrbune,
flacãra va fi rapidã, uscatã, de culoare rece
ºi mai zgomotoasã, puterea va fi excesivã,
(paragraful 4 6).
Dacã aerul primar este în cantitate micã,
flacãra va fi lentã, micã, nu va atinge cuva
inferioarã ºi va atrage puþinã cenuºã,
puterea va fi insuficientã.  Dacã flacãra va fi
ºi de culoare galben-portocaliu închis, aerul
secundar este insuficient, iar suprafeþele
cãminului de ardere nu vor fi albe. Dacã va
fi micã ºi albastrã, înseamnã cã aerul
secundar este în exces. Deschideþi mereu,
lent, uºa superioarã de î’ncãrcare ºi uºiþa
internã antifum. Dacã, în pofida acestei
avertizãri, apar emisii de fum, utilizaþi
lemne groase, un pic mai umede; de
asemenea verificaþi ca, cazanul sã nu fie
întrerupt perioade îndelungate (reduceþi
aerul primar – vezi paragraful 46), ºi
controlaþi ca eventuala rupturã a barelor,
deplasarea grilajelor sau prezenþa unor
corpuri strãine (cuie, bucãþi metalice) sã nu
obstrucþioneze deschizãtura arzãtorului
refractar.

oprit, controlaþi pereþii interni ºi izolaþia uºii
care trebuie sã fie deschise la culoare la o
bunã reglare aerului. În caz contrar, pereþii
sau materialul refractar înnegrit vor indica
lipsa aerului secundar (par. 4.6 ºi 4.9).
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4.9 - INCONVENIENTE ªI
REMEDII

Important
Observaþi cã majoritatea inconvenientelor se
explicã prin modul de operare a cazanului,
prin reglarea acestuia ºi mai ales prin
combustibilul utilizat variabil ca formã,

dimensiuni, umiditate, dimensiuni ºi esenþã,
care fac dificilã indicarea unor norme
specifice: experienþa vã învaþã sã evitaþi
inconvenientele.

Vã amintim aºadar sã respectaþi toate
indicaþiile de mai sus înainte de a semnala
inconvenien

4.10 - REGLAREA
TERMOSTATELOR

Termostatul de reglare a cazanului va fi setat
la temperatura doritã (câmpul de reglare
limitat de dispozitive de oprire care trebuie
îndepãrtate,  variazã de la 75 ° la 85°C).
Pentru a regla temperatura de tur în
instalaþia de încãlzire este necesarã
montarea unei supape de amestec cu trei
sau patru cãi.

Lipsa instalãrii supapei duce la anularea
garanþiei . Termostatul de siguranþã poz. 31
(pe tabloul electric) se încarcã manual, ºi
este conformã cu dispoziþiile în vigoare.
La prima pornire controlaþi ca sã nu fie
nevoie de încãrcare.
Pentru a face aceasta desfaceþi capacul de
plastic de protecþie ºi apãsaþi butonul de
deblocare apoi montaþi din nou capacul de
plastic.
În caz de frecvente intervenþii la termostatul
de siguranþã, reduceþi temperatura

termostatului de funcþionare (poz. 32 pe
tabloul electric). Dacã inconvenientul se
repetã avizaþi Centrul de Asistenþã.

4.11 - FUNCÞIONAREA PE
PERIOADÃ DE VARÃ

Funcþionarea pe perioadã de varã doar
pentru producerea apei sanitare nu este
recomandatã decât cu condiþia de a opera
cazanul respectând cu stricteþe urmãtoarele
norme:
1) Utilizaþi lemn foarte uscat;
2) Încãrcaþi cazanul cu lemn puþin, efectuând

încãrcãri cu cantitãþi mici, de 2 sau 3 ori
pe zi dupã necesitate.

Important.
Este absolut greºit sã efectuaþi o încãrcare
completã a cazanului ºi sã obþineþi astfel o
autonomie foarte lungã (de ex. 24 de ore).
Procedând astfel cazanul (cu ventilatorul
oprit va produce mult condens acid
determinând coroziunea rezervorului de
lemne)

MANIFESTÃRI REMEDII

Ventilatorul nu porneºte a) Reglaþi  termostatul la o gradaþie superioarã
b) Apãsaþi butonul de reglare manualã (poz.31) dupã ce aþi înlãturat capacul din plastic

La deschiderea uºii de încãrcare apar-

rãbufniri cu scãpãri de fum

a) Deschideþi încet
b) Utilizaþi lemn mai umed, verificaþi ca, cazanul sã nu aibã întreruperi lungi (vezi par. 4.8)
c) Utilizaþi bucãþi de lemne mai mari
d) Consumaþi  încãrcarea precedentã înainte de a efectua o nouã încãrcare

Cazanul nu atinge temperatura.
Flacãra este micã, cu exces de aer
La o analizã a rezervorului de ,lemne se
constatã formarea unor „punþi”

a) Controlaþi lungimea bucãþilor de lemn (vezi par. 4.5)
b) Controlaþi modul de dispunere al bucãþilor de lemn (vezi par. 4.5)
c) Tãiaþi lemnele în jumãtate (vezi par. 4.5)
d) Utilizaþi bucãþi de lemn de dimensiuni mai mici (rotunde sau pãtrate de circa 5-7 cm grosime)
e) Amestecaþi bucãþi de lemn de dimensiuni medii-mari (rotunde sau pãtrate de circa 15-

20 cm grosime) cu bucãþi mici (vezi punctul d)

Cazanul nu atinge temperatura.
Flacãra este foarte micã

a) Controlaþi închiderea by-pass-ului
b) Controlaþi ventilatorul
c) Controlaþi închiderea uºilor
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ÎNTREÞINERE5

AVERTIZÃRI

Înainte de a începe orice operaþiune de
întreþinere este necesar sã scoateþi cazanul
de sub tensiune ºi sã aºteptaþi ca acesta
sã ajungã la temperatura camerei. Nu goliþi
apa din instalaþie niciodatã, nici mãcar
parþial, decât dacã este absolut necesar.
Verificaþi periodic buna funcþionare ºi starea
integrã conductelor ºi/sau a dispozitivului de
eliminare a fumului. În caz de lucrãri sau
întreþinere a structurilor situate în vecinãtatea
conductelor de fum ºi/sau dispozitivelor de
eliminare a fumului ºi a accesoriilor lor, la
încheierea lucrãrilor, determinaþi verificarea
eficienþei de cãtre personalul calificat
specializat. Nu curãþaþi cazanul ºi/sau a
pãrþile sale componente cu substanþe uºor
inflamabile (ex. Benzinã, alcool etc). Nu
lãsaþi recipiente cu substanþe inflamabile în
spaþiul în care este instalat cazanul. Nu
curãþaþi centrala termicã cu cazanul în
funcþiune. La încheierea fiecãrei perioade
de încãlzire este necesar sã solicitaþi
verificarea cazanului de cãtre personalul
calificat specializat pentru a menþine
instalaþia în perfectã stare de funcþionare.

CURÃÞARE ªI ÎNTREÞINERE
OBIªNUITÃ

ZILNIC

Îndepãrtaþi cenuºa din cuva inferioarã.
Deplasaþi, cu ajutorul ustensilei din dotarea
cazanului, patul de jar (astfel încât sã
determinaþi cãderea cenuºii acumulate în
rezervorul de lemne printre orificiile
grãtarului. Aceastã operaþiune va evita
obturarea orificiului ºi, ca urmare, proasta
funcþionare a cazanului, operaþiune care
trebuie efectuatã atunci când flacãra scade
mult, înainte de încãrcare.

SÃPTÃMÂNAL

Îndepãrtaþi cu atenþie din toate punctele
orice reziduu de combustie acumulat în

rezervorul de lemne.
Curãþaþi cu peria din dotare orificiile

triunghiulare ale cãminului de ardere.
Scoateþi cenuºa din camera de fum prin

uºiþele laterale, utilizând ºabãrul.
Asiguraþi-vã ca orificiile grãtarului sã nu fie
obturate: dacã sunt, eliberaþi orificiile de

trecere cu ajutorul vãtraiului.
Dacã funcþionarea anormalã persistã ºi
dupã curãþirea efectuatã conform celor
indicate mai sus, motivul poate fi o proastã
distribuire a aerului secundar.
În acest caz:
1. verificaþi calibrarea deschizãturilor de

alimentare cu aer conform indicaþiilor
prezentate în paragraful „Reglarea
aerului de combustie”.

dovedesc a fi mai rezistente, deoarece se
datoreazã scurgerilor de condens sau de
catran, este indicat sã acþionaþi cu multã
grijã pentru  nu cauza  îndoirea sau
deformarea paletelor, ceea ce ar face ca
ventilatorul sã funcþioneze zgomotos ºi ar
determina scãdere a capacitãþii acestuia.

Curãþarea distribuitorului de aer
primar ºi secundar

Îndepãrtaþi panoul central (fig. 27) unde
sunt montate supapele de reglare a aerului
ºi curãþaþi cu grijã spaþiul interior de
reziduuri de catran, pulbere ºi aºchii de
lemn intrate din exteriorul pasajului de
trecere a aerului primar. Curãþaþi cu grijã cu
o perie moale.

Sfaturi utile

Pentru curãþare utilizaþi perii ºi aspiratoare;
dacã sunt utilizate cârpe, asiguraþi-vã ca
acestea sã fie recuperate în întregime.
Ungeþi mereu ºuruburile ºi piuliþele ºi
protejaþi-le cu substanþe grase.

2. Verificaþi ca cele douã orificii de alimentare
cu aer secundar care se deschid în locul
de amplasare al grãtarului sã nu fie
obturate: în acest caz curãþaþi cu perie mo-
ale fiecare conductã .

Operaþiunea va fi efectuatã aºa cum este in-
dicat în fig 27.

LUNAR

Controlaþi funcþionarea by-pass-ului în
manierã descrisã în paragraful 4.4. ºi ºi
starea acestuia la închiderea uºii.

ÎNTREÞINERE EXTRAORDINARÃ
La terminarea fiecãrei perioade de
încãlzire, efectuaþi o curãþire generalã a
cazanului având grijã ca sã înlãturaþi toatã
cenuºa din rezervorul de lemne. Pe timpul
verii închideþi uºile cazanului.

CURÃÞAREA VENTILATORULUI

Atenþie: în primul rand scoateþi-l de sub
tensiune.
Deschideþi ventilatorul posterior ºi curãþaþi
paletele. Cu aer comprimat sau cu o
uºoarã acþiune mecanicã se poate obþine o
curãþare perfectã. Dacã depunerile se

fig. 27
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LEGISLAÞIE ªI AVERTIZÃRI

6.1 - AVERTIZÃRI
GENERALE

*Manualul de instrucþiuni face parte
integrantã ºi esenþialã din produs ºi va fi
livrat utilizatorului. Citiþi cu atenþie avertizãrile
cuprinse în manual întrucât furnizeazã
indicaþii im portante cu privire la siguranþa
instalaþiei, utilizãrii ºi a întreþinerii. Pãstraþi
cu grijã manualul pentru orice consultaþii
ulterioare.
Instalaþia trebuie sã fie efectuatã în
conformitate cu normele în vigoare,
instrucþiunile producãtorului ºi personalului
calificat specializat Prin personal specializat
ºi calificat se înþelege acel personal care are
competenþe tehnice specifice în domeniul
componentelor instalaþiilor de încãlzire de
uz civil ºi a producerii de apã caldã de uz
sanitar ºi, în special, Centrele de Asistenþã
autorizate de producãtor. O instalare
greºitã poate cauza daune persoanelor,
animalelor sau reprezenta surse de pericol
pentru care constructorul nu esre
responsabil.
* Dupã înlãturarea ambalajului, asiguraþivã
de integritatea produsului. În caz de
neclaritãþi nu utilizaþi aparatul ºi adresaþivã

6

furnizorului.
Elementele ambalajului (cutie din lemn,
cuie, clame, saci din plastic, polistiren
expandat etc) nu trebuie lãsate la
îndemâna copiilor întrucât reprezintã
potenþiale surse de pericol.
* Înainte de a efectua orice operaþiune de
curãþare sau întreþinere, deconectaþi
aparatul de la reþeaua de alimentare
electricã acþionând asupra întrerupãtorului
instalaþiei ºi/sau cu ajutorul dispozitivelor de
blocare corespunzãtoare.
* Nu obstrucþionaþi grilajele de aspirare sau
disipare a cãldurii.
* În caz de defecþiune ºi/sau proastã
funcþionare a aparatului, dezactivaþi-l, fãrã
a încerca sã-l reparaþi sau sã interveniþi
direct. Adresaþi-vã exclusiv personalului
calificat specializat. Eventuala reparaþie a
produselor va trebui efectuatã într-un
centru de asistenþã autorizat de firma
producãtoare, utilizând în exclusivitate
piese de schimb originale.
Nerespecatrea celor indicate mai sus poate
compromite siguranþa aparatului.
Pentru a garanta eficienþa aparatului ºi
pentru corecta funcþionare a acestuia este
indispensabilã efecturea, de cãtre
personalului calificat specializat, a

întreþinerii anuale, respectând indicaþiile
producãtorului.
* În situaþia în care decideþi sã nu mai
utilizaþi aparatul trebuie sã înlãturaþi acele
pãrþi care ar putea reprezenta surse de
pericol.
* Dacã vindeþi aparatul sau îl transferaþi
unui alt proprietar sau dacã vã mutaþi ºi
lãsaþi aparatul, asiguraþi-vã întotdeauna cã
aparatul este însoþit de manual, astfel încât
acesta sã poatã fi consultat de noul proprietar
ºi/sau de instalator.
* Pentru toate aparatele cu opþionale sau
KIT (inclusiv cele electrice) se vor utiliza
doar accesorii originale.
* Acest aparat trebuie sã fie destinat utilizãrii
pentru care a fost prevãzut în mod expres.
Orice altã utilizare se considerã improprie
ºi, deci, periculoasã. Este exclusã orice
responsabilitate contractualã ºi
extracontractualã din partea fabricantului
pentru daune cauzate de erori în instalare ºi
utilizare ºi de nerespectare a instrucþiunilor
date de fabricant.

6.2 - CAZAN PE LEMNE CU
CAMIN CU TRAGERE

Acest cazan trebuie sã fie destinat doar
pentru uzul pentru care a fost în mod
expres prevãzut.
Important: acest cazan încãlzeºte apa la o
temperaturã inferioarã celei de fierbere.
Trebuie sã fie conectatã la o instalaþie de
încãlzire ºi/sau la o reþea de distribuþie de
apã caldã sanitarã, în limitele prestaþiilor ºi
puterii sale.
* Cazanul trebuie sã fie instalat într-un loc
adecvat respectând normele ºi specificãrile
în vigoare.
* Înainte de conectarea cazanului trebuie
verificat de cãtre personal calificat
profesional:
a. o curãþarea a tuturor tuburilor instalaþiei
pentru a îndepãrta eventualele reziduri
care ar putea compromite buna funcþionare
a cazanului.
b. un control pentru a verifica dacã hornul
are o tragere adecvatã, nu prezintã
îngustãri ºi nu sunt introduse în circuitul de
fum descãrcãri ale altor aparate, doar dacã
acest lucru nu a fost realizat pentru b
îndeplini mai multe funcþii în baza
specificãrilor normelor ºi prescrierilor în
vigoare. Doar dupã acest control racordul
dintre cazan ºi horn poate fi montat.
c.  Un control prin care, în cazul unui racord
preexistent cu circuitul de fum, sã se
verifice dacã acestea au fost curãþate
perfect, pentru cã depunerile, dacã existã,
se desprind de pe perete în timpul

funcþionãrii, ar putea cauza o scurgere de
fum.

PUNEREA ÎN FUNCÞIUNE
Prima utilizare va fi efectuatã de cãtre o
persoanã calificatã profesional.
Înainte de pornirea cazanului, se va verifica
de cãtre persoana calificatã profesional:
a. ca datele de pe tabliþã sã corespundã cu
datele de la reþeaua de alimentare
(electricã, cu apã, gaz, combustibil).
b. ca tuburile care ies din cazan sunt
izolate cu un material termoizolant.
c. funcþionarea corectã a conductelor de
evacuare a fumului.
d. dacã aducþia aerului comburant ºi
evacuarea fumului se fac în manierã
corectã în baza prevederilor în vigoare.

AVERTIZARI ÎN TIMPUL FUNCÞIONÃRII
- Este interzis ºi periculos obstrucþionarea
chiar ºi parþialã ale prizelor de aer pentru
ventilarea spaþiului unde este instalat
cazanul.
- Este interzis din cauza periculozitãþii,
funcþionarea în acelaºi spaþiu a
aspiratoarelor, hornurilor ºi altele
asemãnãtoare în aceaºi timp cu cazanul,
exceptând cazul în care sunt respectate
integral prevederile de siguranþã  la
instalarea cazanului, sau în cazul
modificãrilor.
- controlaþi frecvent presiunea instalaþiei
indicatã pe hidrometru ºi verificaþi ca
indicaþiile instalaþiei reci se încadreazã în
limitele prevãzute de constructor. Dacã se

înregistreazã cãderi de presiune frecvente
cereþi intervenþia unei persoane calificate
pentru a fi eliminate eventualele pierderi
ale instalaþiei.
Nu lãsaþi cazanul în prizã inutil când acesta
nu este folosit pentru perioade mai lungi, în
acest caz decuplaþi întrerupãtorul general
de la alimentarea electricã. Nu atingeþi
pãrþile calde ale cazanului cum ar fi: uºi,
coºul de fum, tubul hornului, etc, care în
timpul funcþionãrii ºi dupã ) pentru o
anumitã perioadã de timp) sunt
supraîncãlzite. Orice contact cu acestea
poate provoca arsuri periculoase.
De asemenea evitaþi prezenþa copiilor sau
a persoanelor neexperte în apropierea
prizelor cazanului. Nu udaþi cazanul cu apã
sau alte lichide. Nu depozitaþi nici un fel de
obiect deasupra cazanului. Este interzisã
folosirea cazanului de cãtre copii sau
persoane neexperte.
În momentul în care se hotãreºte
dezactivarea temporarã a cazanului va
trebui:
a. gãsiþi unde este alimentarea electricã ºi
de apã
b. goliþi instalaþia de apã, unde nu se prevede
folosirea de anti-gel.
Când se decide dezactivarea definitivã a
cazanului, acest lucru  se face de cãtre
personal calificat , asigurându-vã cã sunt
deconectate alimentaþia electricã ºi de apã.
În cazul în care puterea cazanului o cere,
conducþia trebuie sã fie efectuatã de cãtre
personal calificat în baza dispoziþiilor în
vigoare.
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6.3 - ALIMENTARE CU
ENERGIE ELECTRICÃ

* Siguranþa electricã a aparatului obþine
întotdeauna doar atunci când acesta a fost
legat corect la o instalaþie eficientã, cu
împãmântare, executatã conform normelor
în vigoare. Este necesarã verificarea
acestei condiþii fundamentale de siguranþã.
În caz de neclaritãþi, solicitaþi un control
amãnunþit al instalaþiei electrice de cãtre
personalul calificat specializat, întrucât
producãtorul nu este rãspunzãtor pentru
eventualele daune cauzate de lipsa
împãmântãrii instalaþiei.
* Verificaþi prin personalul calificat
specializat ca instalaþia electricã sã fie
corespunzãtoare puterii maxime consumate

de aparat, indicatã pe plãcuþa tehnicã,
asigurându-vã în special ca partea de cablare
a instalaþiei sã fie adecvatã puterii consumate
de aparat.
* Pentru alimentarea generalã a aparatului
de la reþeaua electricã, nu este admisã
utilizarea adaptorilor, prizelor multiple ºi/sau
prelungitoarelor. Pentru conectarea la reþea
trebuie prevãzut un întrerupãtor bipolar
conform normativelor de siguranþã în vigoare.
* Utilizarea oricãror componente care
funcþioneazã pe energie electricã comportã
respectarea unor reguli fundamentale, cum
ar fi:
- nu atingeþi aparatul cu pãrþi ale corpului

ude sau umede ºi/sau desculþ;
- nu trageþi cablurile electrice;
- nu lãsaþi aparatul expus agenþilor

atmosferici (ploaie, soare etc.), decât dacã

acest lucru a fost prevãzut în mod expres;
- nu permiteþi ca aparatul sã fie utilizat de

copii sau de persoane neexperimentate;
* Cablul de alimentare al aparatului nu va fi
înlocuit de cãtre utilizator în caz de
deteriorare, opriþi aparatul iar pentru
înlocuirea acestuia adresaþi-vã exclusiv
personalului calificat specializat.
* în situaþia în care decideþi sã nu utilizaþi
aparatul pentru o anumitã perioadã, este
indicat sã închideþi întrerupãtorul electric de
alimentare a tuturor componentelor
instalaþiei care utilizeazã energie electricã
(pompe etc.).

6.4 - ALIMENTAREA CU
APÃ

* Componentele alimentate cu apã sunt legate
în mod normal la reþeaua de apã cu ajutorul
unei supape de reducere a presiunii
hidraulice. Asiguraþi-vã ca presiunea
hidraulicã mãsuratã dupã supapa de reducþie
sã nu fie mai mare decât presiunea de
funcþionare indicatã pe plãcuþa
componentelor (cazan, boiler etc.).
Deoarece pe durata funcþionãrii presiunea
apei din instalaþia de încãlzire creºte,
asiguraþi-vã ca valoarea maximã a acesteia

sã nu depãºeascã presiunea hidraulicã
maximã de pe plãcuþa componentelor.
* Asiguraþi-vã cã instalatorul a legat orificiile
de descãrcare de siguranþã ale cazanului ºi
(dacã este cazul) ale boilerului la o gurã de
scurgere. Supapele de siguranþã, dacã nu
sunt legate la scurgere, inundã încãperea
atunci când ar trebui sã intre în funcþiune ºi
în acest caz producãtorul cazanului nu este
rãspunzãtor.
* Asiguraþi-vã cã þevile instalaþiilor D-voastrã
de apa ºi încãlzire sã nu fie utilizate ca prize
de împãmântarea a instalaþiei electrice sau
telefonice. Acestea nu sunt deloc adecvate
acestui tip de utilizare. În scurt timp ar putea

apãrea grave deteriorãri ale þevilor, boilerului,
cazanului ºi caloriferelor.
* Odatã alimentatã instalaþia de încãlzire,
dacã aceasta este cu circuit închis (vas de
expansiune închis) robinetul de alimentare
va fi închis ºi va rãmâne în aceastã poziþie.
Eventualele pierderi vor fi semnalate printr-o
scãdere a presiunii hidraulice indicate de
un manometru al instalaþiei.

ÎNTREÞINERE

Verificaþi periodic buna funcþionare ºi
integritatea conductei ºi/sau a dispozitivelor
pentru fum ºi accesoriile acestora ,
deconectaþi aparatul ºi verificaþi eficienþa
acestuia prin personal calificat.
Nu efectuaþi curãþarea aparatului ºi/sau a
pãrþilor acestuia cu substanþe uºor

inflamabile cum ar fi: benzinã, alcool, etc.
Nu lãsaþi recipiente cu substanþe
inflamabile în spaþiul unde este instalat
aparatul. O întreþinere constantã este
întotdeauna motiv de economie ºi
siguranþã.
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