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Cazane cu apă tip IRLEH SM din oţel 

 
 

Cazanele IRLEH nu sunt limitate la un singur tip de combustibil 
 

MANUAL DE OPERARE ŞI ÎNTREŢINERE 
 

Atenţie ! 
Înaintea asamblării acestui cazan trebuie să vă însuşiţi acest manual de operare şi întreţinere 

 

 
Producător: 
IRLEH sp. z. o. o. sp. k. 
Str. Poniatowskiego 29 
64-200 Wolsztyn 
Tel / Fax: +48 (68) 348-23-15 
                +48 (68) 347-22-84 
www.kotly.irleh.com.pl 
e-mail: kotly@irleh.com.pl 

 
 

    Construcţia cazanului este protejată de patent. 
 

Wolsztyn – 2011
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 Vă mulţumim pentru alegerea unuia dintre cazanele noastre cu combustibil solid. Aţi 
devenit prin aceasta un utilizator care acordă atenţie încălzirii economice şi ecologice, 
gândindu-se la generaţiile viitoare. Noi credem că printr-o utilizare corespunzătoare a cazanului 
(potrivit prezentului manual şi normelor prescrise) acesta va fi exploatabil pentru mulţi ani.  
 

  Atenţie ! Doar adulţii pot exploata acest cazan 
 

1. Tabla de materii 
 

1. Tabla de materii 
2. Informaţii Generale 
3. Folosinţa Cazanului 
4. Combustibilul 
5. Descrierea constructivă a cazanului IRLEH SM 
6. Specificaţii tehnice şi de operare 
7. Montarea cazanului 
8. Conectarea cazanului la coşul de evacuare 
9. Conectarea cazanului la sistemul de încălzire 
10. Conectarea cazanului la reţeaua electrică 
11. Umplerea cazanului cu apă 
12. Aprinderea cazanului 
13. Funcţionarea cazanului 
14. Curăţarea cazanului 
15. Oprirea exploatării cazanului 
16.  Verificări şi reparaţii la cazan 
17. Transportul cazanului 
18. Obligaţiile utilizatorului 
19. Observaţii finale 
20. Conţinutul pachetului livrat 
21. Schema cazanului 
22. Declaraţia de conformitate 
23.  Condiţii de garanţie 
24. Talonul de garanţie şi raportul de punere în funcţiune 
25.  Reparaţii în garanţie şi raport de verificare 
26. Formularul de reclamaţii 
27. Diagrame exemplificative de instalaţii de încălzire centrală 
28. Întreţinerea uşii cazanului 
29. Sfaturi pentru utilizatori 
 
2. INFORMAŢII GENERALE 

 
Manualul pentru cazanul tip IRLEH SM este conceput de constructorii şi utilizatorii 

acestor cazane. Trebuie să citiţi cu atenţie informaţiile de folosire pentru o exploatare 
corespunzătoare şi în condiţii de siguranţă.  

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

 
Înainte de montajul şi funcţionarea cazanului trebuie urmate următoarele etape: 

• Verificaţi dacă toate materialele există în pachetul livrat 
• Verificaţi dacă cazanul nu a fost afectat în timpul transportului 
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• Comparaţi detaliile din Talonul de Garanţie cu cele înscrise pe plăcuţa de identificare 
• După montarea şi pornirea cazanului, vă rugăm să trimiteţi o copie completată 

corespunzător de pe Talonul de Garanţie pe adresa vânzătorului. 
 

  ATENŢIE ! 
 Trimiterea unui Talon de Garanţie completat necorespunzător, sau netrimiterea în 2 
săptămâni de la data montajului şi în 6 luni de la data achiziţiei (preferabil prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire) duc la neînregistrarea garanţiei. În cazul menţionat 
mai sus, cumpărătorul va fi responsabil cu costurile de călătorie a tehnicianului de service şi 
costurile de reparaţii. 
 
 

3. FOLOSINŢA CAZANULUI 
 

Cazanele din oţel IRLEH SM pot fi folosite în diferite locuri precum locuinţe, pavilioane, 
garaje, birouri, spaţii comerciale, spaţii de servicii şi de alimentaţie. 
 Temperatura maximă a cazanului nu poate depăşi 90ºC.  
 

  ATENŢIE !  
Doar un specialist autorizat poate să realizeze o instalare corespunzătoare şi 

sigură a cazanului. 
 Alegerea cazanului pentru o anumită instalaţie de încălzire trebuie să aibă la bază 
necesarul de căldură al încăperilor de încălzit. 
 Capacitatea nominală a cazanului trebuie să fie egală, sau puţin peste (10%) cerinţele de 
temperatură proiectate pentru încăperile de încălzit. 
 Legea prevede obligaţia de protecţia a cazanului, mai ales în timpul funcţionării, prin 
serpentină de răcire de urgenţă, deoarece prin defectarea pompei de circulare a agentului 
termic, transferul de căldură poate eşua, rezultând o posibilă supraîncălzire a cazanului. 
 

4. COMBUSTIBILUL 
 

Cazanele IRLEH SM folosesc aşa-numita „combustie stratificată” a materialelor din 
cărbune sau bazate pe cărbune (brichete, cărbunele fin etc.), cum este combustia condusă de 
sus. Această formă de combustie este mai confortabilă ca exploatare şi mai ecologică (emisie 
scăzută de substanţe chimice). 
 
Pentru combustia stratificată cazanele IRLEH SM folosesc următorii combustibili: 
 
  Combustibili primari: 

• Cărbune dur pentru încălzit, clasa 24/12, granulaţia de 40 – 80mm, valoarea 
calorică 24 MJ/kg 

• Cărbune fin clasa 21/15 
 

  ATENŢIE! 
 
Înainte de încărcarea cu cărbune fin, acesta trebuie uşor umezit, la un nivel de umiditate 

de 20% (max. 25%). Granulele trebuie să fie uniforme pentru o structură tuberculară de 
circulaţie a aerului. La granule prea mici, combustia este proastă sau neuniformă. Cărbunele 
prăfos depozitat afară, sub un şopron, de obicei întruneşte cerinţele de umiditate. 
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 Combustibili alternativi: 

• Lemnele uscate 
• Amestec de cărbune dur cu cărbune fin 
• Amestec de lemne şi cărbune dur sau cărbune fin 

 

  ATENŢIE ! 
Folosirea unui combustibil de proastă calitate, în special cu o umiditate mare, conţinut 

considerabil de cenuşă sau valoare calorică scăzută poate scădea eficienţa cazanului şi 
determina o manoperă mai mare (încărcări, curăţări frecvente). Arderea de combustibil ud, în 
special lemne, este inacceptabil, deoarece deteriorează prematur cazanul. În aceste condiţii, 
producătorul nu va răspunde pentru eventualele consecinţe, iar uzilizatorul pierde drepturile 
decurgând din garanţie. 
 

  ATENŢIE ! 
 Cazanul IRHEH SM nu este conceput pentru arderea altor tipuri de deşeuri, o categorie 
total interzisă de combustibil, motiv pentru care producătorul nu va răspunde pentru daune 
sau funcţionarea necorespunzătoare datorată acestora. 
 

5. DESCRIEREA CONSTRUCTIVĂ A CAZANULUI IRLEH 

 
Figura 1 – Construcţia cazanului IRLEH SM 

 
1 – Racord tur instalaţie încălzire 
2 – Racord retur instalaţie încălzire 
3 – Ventil de golire 
4 – Admisie serpentina de răcire 
5 – Evacuare serpentina de răcire 
6 – Suport senzor serpentina de răcire 
7 – Jaluzea de fum 
8 – Carcasa din pate 
9 – Carcasa frontală 
10 – Carcasa lateral-dreapta 
11 – Carcasa lateral-stânga 
12 – Carcasa superioară 

13 – Uşa de curăţare 
14 – Uşa de încărcare 
15 – Uşa inferioară arzător / cenuşar 
16 – Gură de aer superioară 
17 – Gură de aer inferioară 
18 – Picior frontal 
19 – Picior spate ajustabil 
20 – Balama 
21 – Brăţara balamalei 
22 – Racord pentru regulatorul de presiune 
23 – Racord burlan evacuare 
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 Fiecare cazan IRLEH SM este echipat cu un regulator de tiraj sau un regulator electronic 
prevăzut cu un ventilator de alimentare cu aer. Concepţia cazanului permite încărcarea 
manuală şi arderea cărbunelui şi cărbunelui prăfos (punctul 4 – Combustibil). 
 
 Cazanul este construit din foaie de oţel certificat îndoită şi sudată. Gazele rezultate din 
camera de ardere circulă printr-un sistem de evacuare cu canale orizontale. Focarul constă într-
o cameră de încărcare prevăzută cu un grătar plasat peste un cenuşar. Mantaua de apă din 
partea superioară conţine o serpentină de răcire pentru protectia cazanului la supraîncălzire. 
Poziţionarea uşilor permite un acces facil la camera de ardere, cenuşar şi schimbătorul de 
căldură, uşurând procesele de încărcare şi curăţare a cazanului. Aerul de combustie intră prin 
ventilul de aer 17 din Figura 1 plasat lateral. Cantitatea de aer poate fi dozată manual prin 
acţionarea şurubului din capac, prin regulatorul de presiune, sau prin ventilatorul controlat de 
regulatorul electronic (echipament suplimentar). Gazele de evacuare trec prin schimbătorul de 
căldură şi printr-un burlan ajung în coşul de fum. Racordul burlan conţine o jaluzea prin care se 
poate regla manual debitul de evacuare, atunci când tirajul coşului este prea puternic. Pentru a 
reduce pierderile de căldură, suprafaţa exterioară a cazanului este separată de mediul printr-o 
izolaţie termică realizată cu vată minerală plasată în carcasa cazanului. 
 

 
Figura 2 – Dimensiuni pe tipuri de cazane IRLEH SM 

 
TIPUL 
Dimensiunea 13 15 18 24 32 

A 503 503 503 503 503 
B 380 308 460 580 730 
C 1220 1340 1340 1340 1340 
D 533 533 533 533 533 
E 640 640 720 540 990 
F 1300 1420 1420 1420 1420 
G 90 – 90 80 - 90 80 - 90 80 - 90 80 - 90 
H 155 155 155 155 155 
I 175 175 175 175 175 
J 965 1080 1080 1080 1080 
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6. SPECIFICAŢII TEHNICE ŞI DE OPERARE 
 
Tabelul 1. Principalele caracteristici tehnice ale seriilor de cazane IRLEH SM 
 Denumirea parametrului Unitatea Serii şi tipuri 
1 Tipul şi seria de cazan  13 15 18 24 32 
2 Putere termică nominală KW 6 - 15 6 - 18 7 - 22 9 - 28 11 - 36 
3 Suprafaţa de încălzire cazan m2 1,32 1,56 1,88 2,45 3,16 
4 Eficienţa termică optimă a combustiei 

- combustibil obişnuit 
- combustibil alternativ 

 
% 

 
~ 81 
~ 78 

5 Parametri apă la tur şi retur (calculate) °C 90 / 60 
6 Temperatură cazan permisă °C < 95 
7 Tiraj necesar la coş mBar 

Pa 
0,22 
22 

0,24 
24 

0,25 
25 

0,28 
28 

0,30 
30 

8 Capacitate de apă dm3 55 60 85 90 135 
9 Temperatura la evacuare 

- putere nominală 
- putere minimă 

 
°C 

 
250 
185 

10 Mărimea flanşei de evacuare de la 
burlanul de fum 

Ø 
mm 140 140 160 160 160 

11 Mărimea racordurilor de tur şi retur mm 
inch 

40 
1 ½” 

40 
1 ½” 

40 
1 ½” 

40 
1 ½” 

40 
1 ½” 

12 
Timp de combustie 

- putere nominală 
- putere minimă 

h ~ 8 
~ 20 

13 Intervalul de temperatură al 
regulatorului °C 60 ÷ 90 

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

apei (la turul cazanului) °C ≥ 45 

16 Umiditate combustibil  Recomandată 20% acceptabilă 25% 
17 Capacitate combustibil dm3 29 29 40 56 77 
18 Sisteme electrice  După manualul regulatorului de temperatură şi 

ventilatorului. Se livrează o broşură separată. 
19 Alimentare electricitate V 

Hz 
230 
50 

20 Putere electrică maxim absorbită: 
- ventilator 
- regulator de temperatură 

W 
W 

 
83 la 100% din putere 

100% 
 

21 Presiune apă permisă în cazan Bar 
MPa 

< 1,8 
< 0,18 

22  Masă cazan fără apă Kg 205 230 250 305 350 
23 Dimensiuni cazan 

mm 
L=640 
l=540 

h=1390 

L=640 
l=540 

h=1510 

L=720 
l=540 

h=1510 

L=840 
l=540 

h=1510 

L=990 
l=540 

h=1510 
24 Suprafaţa încăperilor de încălzit *) m2 110 130 150 190 260 
25 Diametrul minim al coşului de fum mm 140 140 180 180 190 
26 Clasa cazanului Conform clasificării europene, 3 – cea mai înaltă 
*) suprafaţa maximă a camerelor încplzite este estimată folosind un necesar de călură pe 
unitate de q = 125 W/m2. 
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7. MONTAREA CAZANULUI 
 

Cazanul trebuie montat de o persoană sau companie având calificare corespunzătoare. 
Este în interesul utilizatorului să se asigure că montajul este conform cu prezentul manual şi cu 
legislaţia specifică în vigoare. Compania care a executat montarea trebuie să aibă autorizarea 
şi capacitatea de a emite o garanţie pe lucrările executate, care se vor confirm prin semnătura 
şi ştampila aplicate pe Talonul de Garanţie. 
  

  ATENŢIE ! 
 

Cazanul trebuie poziţionat astfel încât să fie permis accesul liber pe toate părţile 
sale. Acesta mai trebuie montat în conformitate cu normele în vigoare. Observarea regulilor de 
siguranţă este obligatorie pentru o exploatare de durată şi în siguranţă a cazanului. Ultima 
parte a acestui manual descrie câteva exemple de instalaţii de încălzire centrală. 
Deoarece cazanele sunt prevăzute cu serpentină de răcire, acestea se pot instala atât în 
sisteme închise, cât şi în sisteme de încălzire centrală deschise (prevăzute cu vas de 
expansiune cu membrană), cât timp serpentina respectivă este legată la reţeaua de apă rece. 

 

  ATENŢIE ! 
 

Este categoric interzisă folosirea de vase de expansiune închise pentru cazane 
neprevăzute cu serpentină de răcire, sau serpentine de răcire nelegate la rezeaua de apă 
rece! 
 Nerespectarea instrucţiunilor de mai sus, sa a normelor aplicabile aduc pierderea 
garanţiei. Producătorul cazanului nu va răspunde pentru consecinţele datorate unei 
montări necorespunzătoare a cazanului, care ar putea fi suportate de compania sau 
persoana care au executat montarea cazanului. 
 Prima operaţiune în montarea cazanului este legarea racordurilor la alimentarea cu apă. 
Este absolut esenţială instalarea supapei de control termic (45°C) pe racordul de retur 
înspre cazan deoarece prin aceasta se protejează cazanul de coroziune la temperaturi joase, 
care atrage după sine eficienţă şi longevitate. Cazanul IRLEH SM este protejat de supra-
încălzire printr-o serpentină de răcire, care va fi legată la reţeaua de apă curentă. Este foarte 
utilă montarea unui manometru, prin care să se controleze presiunea apei din instalaţia de 
încălzire. Regulatorul de temperatură (controlerul) şi ventilatorul (opţional un regulator de 
presiune) trebuie montat ultimul. Instalaţi senzorul de temperatură al regulatorului şi 
termometrul maual în suporturile prevăzute în flanşa specifică de pe racordul de tur încălzire ce 
iese din cazan. Cazanul nu necesită suporţi de aşezare. Încăperea pentru centrala termică, 
trebuie să respecte toate normele de construcţie privind siguranţa la incendii (în special în ceea 
ce priveşte ventilaţia prin tirajul natural). 
 

  ATENŢIE ! 
 
 Este interzisă folosirea ventilaţiei mecanice (în această situaţie gazele arse intră în 
încăperea centralei). Încăperea centralei termice trebuie să respecte normele în vigoare 
aplicabile. Cazanul trebuie plasat astfel încât să poată fi permis accesul pe toate părţile sale 
laterale, lucru necesar în funcţionare şi curăţare. 

  ATENŢIE ! 
 Cazanul nu va fi folosit într-o încăpere cu apă sau umedă, care grăbeşte procesul 
de coroziune, rezultând în avarii repetate ale cazanului. 
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8. CONECTAREA CAZANULUI LA COŞUL DE EVACUARE 

 
Un coşar autorizat trebuie să verifice în prealabil eficienţa coşului de fum, ca tiraj 

şi ca stare generală, consemnând despre asta în talonul de garanţie. 
 

Trebuie să conectaţi cazanul la coşul de fum printr-un burlan. Acesta trebuie să urce 
spre direcţia coşului şi să fie prevăzut cu o uşă de vizitare. Este recomandabilă izolarea 
burlanului, pentru a asigura un bun tiraj la coş. 

  ATENŢIE ! 
 Diametrul burlanului ce leagă cazanul la coşul de fum nu trebuie să fie mai mic 
decât diametrul flanşei de ieşire gaze arse din cazan. 
 Toate schimbările de direcţie a gazelor arse sunt dezavantajoase pentru funcţionarea 
cazanului. La nevoie, direcţia de curgere a gazelor arse se va schimba sub un unghi mic. 
Burlanul trebuie confecţionat din tablă de oţel având o grosime minimă de 3mm. Coşul de fum 
trebuie să aibă o secţiune şi o înălţime capabile a induce un tiraj corect (definite în 
schema 2 – date tehnice de bază). 
 
 Cea mai bună secţiune a coşului de fum este circulară. Trebuie să alegeţi secţiunea 
după diagrama următoare, în conformitate cu regulamentul DIN 4705. Condiţiile de diametru 
minim sunt specificate în Tabelul 1 (Principale specificaţii tehnice ale seriilor de cazane tip 
IRLEH SM). 

Diagrama de selecţie a diametrului oalei. 
Combustie de lemne 

 
Cazan de încălzire care necesită presiune la evacuare. 

Temperatura gazelor de evacuare de la flanşa cazanului 240°C 
 

Calcul în conformitate cu normele DIN 4705, secţiunea 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Înălţimea efectivă a coşului în metri 
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Se permit şi secţiunile pătrate sau rectangulare. Totuşi, raportul dintre laturi trebuie să 

depăşească 1 : 1,5 (pentru a menţine un tiraj bun). Sub nicio condiţie secţiunea coşului nu va fi 
mai mică decât secţiunea de evacuare din cazan. Producătorul recomandă folosirea 
inserturilor de coş prin care se protejează pereţii coşului de condens. Mai mult, producătorul 
nu răspunde pentru avariile cauzate prin nerespectarea acestor recomandări. 
 
 

9. CONECTAREA CAZANULUI LA INSTALAŢIA DE ÎNCĂLZIRE 
 
Instalaţia trebuie protejată potrivit legislaţiei şi normelor în vigoare pentru fiecare ţară. Cazanul 
este echipat cu o serpentină de răcire care permite instalarea în sisteme închise sau deschise. 
Conformitarea cu normele de siguranţă garantează o utilizare sigură a cazanelor IRLEH SM. 
Producătorul nu răspunde pentru consecinţele datorate neconformării la normele aplicabile 
instalării şi montării cazanului. 
Cazanul se va conecta la sistemul de încălzire numai prin fitinguri potrivite cu filet şi flanşe. 
 

  ATENŢIE ! 
 Conectarea prin sudură a cazanului la instalaţia de încălzire atrage pierderea 
garanţiei.  
 Cazanul trebuie instalat şi montat de o companie specializată având autorizaţiile 
necesare. 
 
 

10. CONECTAREA CAZANULUI LA REŢEAUA ELECTRICĂ (opţional) 
 

Cazanele trebuie instalate şi exploatate în conformitate cu normele referitoare la 
echipamentele electronice. Instalarea trebuie supravegheată de o persoană autorizată, care va 
monta un cordon electric cu fişă cu contact de protecţie (pământare). Datorită interferenţelor 
prezente în instalaţiile electrice (care pot afecta exploatarea sistemului) şi pentru a siguranţa 
utilizatorului, regulatorul trebuie conectat la reţea cu conductori PEN, cu atenţie acordată 
simbolisticii PE, L şi N. Pompele şi ventilatorul trebuie legate la pământare. Se va acorda 
atenţie împământării motoarelor subansamblurilor. La nevoie, onductorii motoarelor se vor 
înlocui de o persoană autorizată , în timp de conductorii regulatorului trebuiesc înlocuiţi doar de 
producător sau un centru service autorizat. 
 

11. UMPLEREA CAZANULUI CU APĂ 
 

Înainte de aprinderea cazanului, este necesar să umpleţi instalaţia de încălzire împreună 
cu cazanul cu apă. Duritatea apei nu va depăşi 2°n. Apa trebuie să fie curată. Umplerea cu apă 
se va face lentru pentru a permite aerului să iasă din sistemul de încălzire. 

 

  ATENŢIE ! 
 
Este interzisă turnarea de apă rece în cazan în timpul funcţionării. Este foarte 

periculos şi poate cauza avarii semnificative. La pierderi de apă, se poate adăuga apă 
doar după răcirea cazanului.  
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12. APRINDEREA CAZANULUI 

 
12.1 Prima punere în funcţiune  
 
 La cererea utlizatorului, vânzătorul poate recomanda unul dintre specialiştii tehnicieni 
care să realizeze pornirea pentru prima dată a cazanului (contra cost). În celelalte cazuri, 
punerea în funcţiune a cazanului trebuie îndeplinită de instalatorul cazanului urmată de 
consemnarea evenimentului în Talonul de Garanţie. 
 
Înainte de aprinderea cazanului, sunt necesare unele verificări: 
 

• Dacă serpentina de răcire este conectată la reţeaua de apă curentă 
• Dacă întreaga instalaţie de încălzire, împreună cu cazanul este plină cu apă 
• Dacă întreaga instalaţie de încălzire este etanşă 
• Conectatea corespunzătoare a cazanului la coşul de fum (precum şi fermitatea 

burlanelor) 
• Conectarea cazanului la reţeaua electrică (atunci când există regulator de temperatură 

cu ventilator montat pe cazan). 
 
Pentru pornire, se îndeplinesc următoarele: 
 

• Dacă există regulator de temperatură prevăzut cu ventilator (opţional): 
a) prin folosirea regulatorului, potriviţi temperatura de funcţionare a cazanului la 65°C 

 b) potriviţi temperatura pentru pompa de circulaţie la 45°C 
 c) potriviţi puterea ventilatorului la 20% 

• La cazanul echipat cu regulator prin presiune: 
a) urmaţi instrucţiunile (din manualul separat) furnizate de producătorul regulatorului, 
potrivind parametrii de funcţionare a cazanului în acelaşi fel ca şi la regulatorul electronic 

• Aprinderea cazanului 
• Încălzirea cazanului până la cel puţin 60°C 
• Verificaţi din nou etanşeitatea cazanului şi a sistemului de încălzire centrală 
• Realizaţi o încălzire de probă după normele aplicabile 
• Informaţi utilizatorul despre funcţionarea cazanului (dacă punerea în funcţiune este 

realizată din partea tehnicienilor producătorului) 
• Consemnaţi punerea în funcţiune în Talonul de Garanţie. 

 

  ATENŢIE ! 
 
Este interzisă aptinderea cazanului prin folosirea lichidelor inflamabile, precum petrolul, 
kerosenul, benzina, motorina, solvenţi etc. 
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13. FUNCŢIONAREA CAZANULUI 

 
Înainte de aprinderea cazanului, întotdeauna verificaţi dacă: 

• Cazanul este umpălut corespunzător cu apă 
• Instalaţia nu este înfundată (prin dopuri de gheaţă în timpul iernii) 
• Cazanul este asigurat corespunzător (funcţionarea serpentinei de răcire) 

 
13.1  COMBUSTIA STRATIFICATĂ DE LA VÂRF 
 

  ATENŢIE ! 
 
 Aprinderea cazanului cu un combustibil foarte mărunt sau de o calitate inferioară 
este posibilă doar la dotarea acestuia cu regulator electronic de temperatură prevăzut cu 
ventilator. 
 
Pentru aprindere, prima dată deschideţi jaluzeaua de pe flanşa racordului la burlan. Neexistând 
cenuşă în camera de ardere, aşezaţi un strat subţire de piese lemnoase direct pe grătar, prin 
uşa cenuşarului (se evită trecerea cărbunelui prăfos prin grătar). Închideţi uşa. Dacă folosiţi 
cărbune, aşezaţi-l direct pe grătar. Apoi prin folosirea uşii de încărcare, adăugaţi combustibil 
(umezeală până la 20%) până atinge nivelul de câţiva centimetri sub nivelul uşii de încărcare. 
Nivelaţi cărbunele fără a îndesa, acoperiţi cu hârtie mototolită, aşezaţi lemne, la început 
mărunte, apoi mai grosiere şi aprindeţi focul. După ce apare fum pe coş închideţi uşile de 
încărcare, deschideţi rozeta de aer de pe uşa de încărcare spre ½ ÷ 1/3 din debitul de aer, 
porniţi regulatorul şi potriviţi temperatura de funcţionare. În urma aprinderii, combustibilul trebuie 
ardă pe întreaga suprafaţă a camerei de ardere cu o flacără galben-albăstruie. Evitaţi potrivirea 
cazanului să opereze la temperaturi foarte joase (sub 60°C) deoarece dăunează procesului de 
combustie şi determină emisia de substanţe nocive pentru mediul ambiant. În timpul funcţionării 
la temperaturi joase se poate observa condens de aburi pe pereţii cazanului (transpiraţia 
cazanului). Pe perioade lungi acest proces accentuează coroziunea scăzând durata de 
exploatare a cazanului. Pentru evitarea acestui neajuns, se recomandă potrivirea unei 
temperaturi de funcţionare superioară 60°C şi ajustarea temperaturii de ardere prin acţionarea 
valvei de amestec din instalaţie sau reglajele termostatelor de la calorifere. Timpul de ardere 
combustibil depinde de calitatea sa, cantitate şi umiditate, astfel că utilizatorul va trebui să 
determine în mod individual necesarul de combustibil pentru o exploatare confortabilă. O 
singură şarjă de combustibil primar va asigura funcţionarea cazanului pentru 8 ore. La puteri de 
funcţionare mai mici autonomia de ardere se poate extinde pentru mai multe ore. 
 
13.2 COMBUSTIA DE LA BAZĂ 
 

  ATENŢIE ! 
 
 Nu se recomandă folosirea metodei tradiţionale de combustie de jos în sus pentru 
că este mai puţin eficientă şi elimină noxe multe. Combustia poate fi folosită ocazional 
pentru arderea substanţelor gudronate de pe pereţii interiori ai cazanului potrivit cu instrucţiunile 
ce urmează. 
 
Pentru aprindere, prima dată deschideţi jaluzeaua de pe flanşa racordului la burlan. Prin uşa de 
încărcare aruncaţi hârtie mototolită şi lemne pe grătar, aprindeţi lemnul şi apoi acoperiţi cu un 
strat subţire de cărbune în timp de veţi lăsa uşa cenuşarului uşor deschisă. Această acţiune 
trebuie îndeplinită lent. După ce cărbunele s-a aprins complet, închideţi uşa cenuşarului şi prin 
uşa de încărcare adăugaţi combustibil până la umplerea camerei. Dup ce pe coş se observă 
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fum se închide uşa de încărcare, se deschide uşa cenuşarului şi se arde combustibilul încărcat 
cu supravegherea întregului proces. La răcirea cazanului, curăţaţi camera de încărcare, 
schimbătorul de căldură  şi burlanul, apoi procedaţi la aprinderea din partea superioară 
(conform punctului 13). 
 

  ATENŢIE ! 
• La aprinderea din vârf, nu mai adăugaţi combustibil suplimentar atât timp cât 

arderea aer loc. Se arde întreaga şarjă, apoi se aprinde din nou noua şarjă. 
• Cazanul se poate exloata şi supraveghea doar de o persoană adultă care a citit 

prezentul manual.  
• Nivelul de umezeală pentru fiecare combustibil folosit (indiferent de tip, cărbune, 

lemne, cărbune fin etc.) trebuie să fie în jur de 20% (maxim 25%). 
• În timpul funcţionării cazanului toate uşile trebuie să se menţină bine închise, cu 

excepţia aprinderii, încărcării sau evacuării resturilor de combustie. 
• La deschiderea oricăreia dintre uşi, niciodată nu staţi în faţa cazanului, existând 

riscul de ardere. 
• Deoarece în timpul funcţionării, temperatura unor piese ale cazanului poate atinge 

400°C, trebuie să manipulaţi cu grijă purtând echipamentul de protecţie specificat 
la punctul 14. 

• La aprinderea unui cazan rece poate apărea condensul sub forma transpiraţiei, 
care poate crea iluzia unor scurgeri. Este un fenomen normal care va dispărea 
după ce temperatura apei va trece de 60°C. La un cazan nou, fenomenul poate 
dura chiar mai multe zile în funcţie şi de condiţiile atmosferice, umiditatea din aer 
şi temperatura apei din instalaţie. 

 
 

14. CURĂŢAREA CAZANULUI 
 

Pentru folosirea economică de combustibil, păstraţi camera de combustie împreună cu 
canalele de convecţie cât mai curate. Frecvenţa de curăţare trebuie adaptată după intensitatea 
focului, cantitatea de combustibil şi starea coşului de fum. 
 Folosiţi uşa cenuşarului pentru curăţarea camerei de ardere şi uşa superioară la 
curăţarea camerei de convecţie. Pentru curăţarea burlanului de cenuşă se foloseşte fereastra 
de vizitare. Cea mai bună metodă de curăţare a coloanelor de convecţie este scoaterea de pe 
suporţi, prin uşa de curăţare şi curăţarea afară din cazan cu începere de sus. Toată funinginea 
va cădea astfel în camera de ardere şi de aici în cenuşar. Prin folosirea unui instrument special 
(furnizat cu cazanul), goliţi cenuşa din cenuşar. Curăţaţi întotdeauna camera de ardere, grătarul 
şi cenuşarul înainte de aprinderea cazanului.  
 La lucrul cu cazanul folosiţi mănuşi, ochelari de protecţie şi beretă pe cap. 
 

  ATENŢIE ! 
  
 Gudronul gros sau umed de pe pereţii laterali ai camerei de ardere indică folosirea unui 
combustibil prea umed, sau cazanul nu a fost reglat corespunzător, mai ales la temperaturi 
joase, sau din cauza unui tiraj prea slab (coş de fum înfundat). În acest caz verificaţi 
etanşeitatea burlanului şi reglaţi cazanul. 
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15. OPRIREA CAZANULUI 

 
La sfârşitul sezonului rece sau la nefolosirea cazanului (cu excepţia preparării apei calde 

menajere), curăţaţi cu grijă prin înlăturarea tuturor reziduurilor li deconectaţi de la reţeaua 
electrică. După aceasta lăsaţi cazanul deschis pentru a se ventila. În acest fel, nu se va 
acumula umezeală pe pereţii cazanului. Nu goliţi apa din cazan sau din instalaţie pe perioada 
nefuncţionării.  
 
15.1 OPRIREA DE URGENŢĂ A CAZANULUI 
 
Pentru cazurile de urgenţă, precum: 
 

• Temperatura depăşeşte 100°C 
• Presiunea creşte 
• Scurgeri de apă din cazan sau instalaţie 
• Spargeri de conducte, calorifere, fitinguri montate pe instalaţie (vane, porţi, pompe) 
• Alte pericole ce afectează funcţionarea cazanului în condiţii de siguranţă; 

 
Vă rugăm să urmaţi etapele următoare: 
 

• Dacă e posibil, deschideţi toate calorifere rămase închise 
• Închideţi strâns toate uşile cazanului, toate ventilele de aer, sau opriţi ventilatorul fără a 

opri regulatorul care controlează pompele ce trebuie să funcţioneze. 
• Mutaţi combustibilul din camera de ardere într-un recipient metalic, cu evitarea arderilor 

sau intoxicării cu monoxid de carbon (se recomandă rămânerea în centrala termică doar 
pe o perioadă scurtă cu deschiderea uşilor şi ferestrelor). Zgura trebuie mutată din 
camera de ardere doar prin ajutorul altei persoane. Dacă fumul dens din camera 
centralei termice face imposibilă operaţia de scoatere a zgurei, se vor chema pompierii. 
Se poate turna nisip în camera de ardere. 

• Găsiţi cauza avariei, iar după remediere procedaţi la o nouă curăţare şi aprindere. 
 

  ATENŢIE ! 
 Este total interzis să turnaţi apă peste zgură în camera de ardere. Doar în afara 
încăperii centralei şi doar de la o distanţă de 3 m se poate stinge cu apă. 
 

  ATENŢIE ! 
PE DURATA OPRIRII DE URGENŢĂ A CAZANULUI TREBUIE SĂ ASIGURAŢI 
PERSOANELE ŞI SĂ RESPECTAŢI PROCEDURA DE INCENDIU. 
 
 

16. INSPECŢIA ŞI REPARAREA CAZANULUI 
 

Cazanul trebuie verificat anual. Verificările şi întreţinerea echipamentului trebuie realizată 
periodic şi continuu. 
 
Înainte de verificare şi determinarea unor reparaţii, asiguraţi curăţenia cazanului şi că nu sunt 
redizuuri arse în zonele de ardere. La sfârşitul sezonului rece şi dacă sunt defecţiuni minore, 
fără afectarea funcţionării, le puteţi repara pe cont propriu. 
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 În cazul lucrărilor de întreţinere mai ample care sunt rezultatul unei folosinţe 
necorespunzătoare, avariile sau problemele mecanice trebuie executate de un specialist 
autorizat. 
 Orice scurgere trebuie remediată prin sudură. La cedarea unui element de montare, se 
va înlocui cu un reper nou. Dacă întâmpinaţi probleme, contactaţi furnizorul sau producătorul 
direct. 
 

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

18. OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI 
 
Folosiţi doar combustibil în parametrii prescrişi de acest manual. 
Menţineţi cazanul curat, cu integritatea canalelor şi a coşului (vă reamintim despre obligaţia 
curăţării periodice a coşului de fum) 
Remediaţi orice defecţiune sau avarie la constatarea ei. 
Verificaţi calitatea apei (duritatea 2°n). 
Verificaţi şi întreţineţi cazanul periodic. 
Lăsaţi cazanul şi instalaţia pline cu apă la terminarea sezonului rece 
Posibilele avarii mecanice se vor anunţa imediat instalatorilor autorizaţi. 
Curăţaţi ventilatorul cu o perie mică şi moale, poate fi o pensulă de vopsit, odată pe lună. 
Lubrifiaţi periodic manetele cu vaselină de grafit sau ulei de maşină. 
Reglaţi strângerea uşii prin acţionarea balamalelor. 
Nu lăsaţi copiii în centala termică, în apropierea cazanului 
Nu lăsaţi materiale inflamabile în încăperea centralei termice 
Toate cablurile electrice şi cablurile flexibile trebuie protejate de sursele de căldură (uşile 
cazanului, burlane) 
La lucrul cu cazanul purtaţi mănuşi, ochelari de protecţie şi beretă pe cap 
Păstraţi încăperea cazanului în stare de curăţenie 
La deschiderea uşilor cazanului nu staţi în dreptul deschizăturii. 
 

19. OBSERVAŢII FINALE 
 
Datorită progresului tehnologic, prin profitul asupra utilizatorilor, cazanele noastre sunt constant 
modernizate şi îmbunătăţite, astfel că orice sugestie asupra cazanului IRLEH SM este 
binevenită. Aceste impresii ne vor ajuta să construim mai bine şi să modificăm prezentul 
manual. 
 

20. CONŢINUTUL PACHETULUI DE LIVRARE 
 
Setul conţine următoarele: 

1. Cazanul IRLEH SM  
2. Setul regulator şi ventilatorul sau regulatorul de presiune (opţional) 
3. Sculele de intervenţie 
4. Documentaţia de funcţionare şi întreţinere împreună cu declaraţia de conformitate 
5. Talonul de garanţie cu condiţiile de acordare a garanţiei şi raportul de acord a instalării 
6. Manualul pentru regulator / ventilaror cu un Talon de garanţie separat 
7. Termometru 
8. Conectorul cu soclul de termometru şi de senzor 
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21. SCHEMA CAZANULUI 
 
 

 
Figura 3 – Secţiune transversală prin cazanul IRHEH SM 

 
 

1 – Racord tur instalaţie încălzire 
2 – Racord retur instalaţie încălzire 
3 – Ventil de golire 
4 – Admisie serpentina de răcire 
5 – Evacuare serpentina de răcire 
6 – Suport senzor serpentina de răcire 
7 – Jaluzea de fum 
8 – Carcasa din pate 
9 – Placă de convecţie căldură 
10 – Grătar răcit cu apă 
11 – Grătar arzător 
12 – Izolaţie termică 
13 – Serpentină de răcire 
14 – Uşa de curăţare 

15 – Uşa de încărcare 
16 – Uşa cenuşarului 
17 – Gură de aer superioară 
18 – Gură de aer inferioară 
19 – Picior frontal 
20 – Picior posterior reglabil 
21 – Cenuşar 
22 – Camera de încărcare 
23 – Racord conductă regulator de presiune 
24 – Flanşă racord burlan 
25 – Regulator electronic 
26 – Ventilator (opţional) 
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IRLEH sp. z. o. o. sp. k. 
Str. Poniatowskiego nr.29 
64-200 Wolsztyn 
 
tel. +48 68 384-23-15 
      +48 68 347-22-84 
www.kotly.irleh.com.pl 
e-mail: kotly@irleh.com.pl 
 
 

Declaraţie de Conformitate 
 

 
 

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

Str. Poniatowskiego nr.29 
64-200 Wolsztyn 

 
declară că IRLEH SM : 13, 15, 18, 24, 32 

fiind cazane de încălzire centrală cu alimentare manuală cu combustibil solid 
clasificate în clasa 3, 

cu puteri nominale de 13kW, 15kW, 18kW, 24kW, 32kW 
 
 

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

• Directiva Parlamentului şi Consiliului Uniunii Europene 97/23/EC privind echipamentele 
de presiune. 

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

 
Conformitatea cu Directiva 97/23/EC s-a realizat prin EC Verificare Proiectare (Modulul B1) 
condus de Autoritatea abilitată de Oficiul pentru Inspecţii Tehnice (certificatul nr.1433) 
Certificatul de Verificare a Proiectării CE:  32245 / JN / 001 / 04 / 05. 
 
Prezenta declaraţie îşi pierde valabilitatea dacă Cazanul IRLEH SM suferă schimbări sau 
modificări constructive fără acceptul nostru, sau la o folosire neconformă manualului. La 
schimbarea de proprietate, prezenta declaraţie trebuie transferată noului proprietar împreună cu 
cazanul. 
 
La Wolsztyn, datat pe 8 Noiembrie 2011 
 

Semnat indescifrabil 
 

Ştampila IRLEH 
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23.  CONDIŢII DE ACORDARE A GARANŢIEI 
 

1. Producătorul acordă Cumpărătorului o garanţie pentru produsul vândut sub termenii şi condiţiile următoare. 
2. Garanţia acoperă cazanul IRLEH SM, având seria Nr. _________________ în condiţiile în care plata 

întregului preţ a avut loc şi o copie completată corespunzător de pe Talonul de Garanţie a fost trimisă 
pe adresa Vânzătorului (prin recomandată cu confirmare de primire). 

3. Trimiterea Talonului de Garanţie necompletat corespunzător sau netrimiterea în 2 săpătmâni de la data 
instalării şi în 6 luni de la data achiziţiei duc la expirarea garanţiei. În cazul menţionat mai sus, 
Cumpărătorul va suporta costurile de deplasare a tehnicianului de service şi costurile de reparaţii.  

4. Separat de condiţiile de garanţie, Vânzătorul va furniza Cumpărătorului odată cu Man ualul de Folosire cu 
instrucţiuni de explatare a cazanului, instalare, parametrii coşului de fum, combustibilului şi apei din 
instalaţie. 

5. Producătorul garantează funcţionarea corespunzătoare a cazanului sub condiţia strictei respectări a 
manualului. 

6. Perioada de garanţie durează 24 de luni de la momentul primei puneri în funcţiune a cazanului. Totuşi, 
aceasta nu va depăşi 72 de luni de la data achiziţiei. În timpul perioadei de garanţie, utilizatorului îi este 
permisă înlăturarea unor posibile defecţiuni survenite prin culpa producătorulului. Reclamaţia se va trimite 
vânzătorului sau persoanei de service (prin fax, scrisoare, sau în altă formă) cu referire la copia de pe 
Talonul de Garanţie trimis anterior. Perioada de garanţie pentru integritatea schimbătorului de căldură 
poate fi extinsă pentru încă 12 luni, dacă tehnicianul de service îndeplineşte o verificare contra cost înainte 
de sezonul rece şi consemnează aceasta în Raportul de Reparaţii în Garanţie, cu o copie trimisă 
Producătorului în 14 zile de la data verificărilor. 

7. Garanţia nu acoperă următoarele: 
 a) cazanul montat şi pus în funcţiune de o persoană neautorizată 
 b) cazanul instalat şi exploatat fără valva de regulare temperatură (45ºC) pe conducta de retur 
 c) cazanul instalat astfel în cât este imposibil accesul pe toate părţile sale 
 d) avariile datorate utilizatorului, altei persoane sau forţei majore, cauzate de: 
  - nerespectarea regulilor de montaj din manual 
  - folosirea neadecvată şi întreţinerea neadecvată 
  - folosirea cazanului pentru alte scopuri decât cele definite de manual 
  - modificarea sau repararea cazanului de personal neautorizat, inclusiv din partea utilizatorului 
  - legarea necorespunzătoare a cazanului la reţeaua electrică 
  - folosirea de combustibil neadecvat 
  - coroziunea elementelor din oţel, datorate funcţionării instalaţiei sub temperatura de 60ºC 
  - defectarea cazanului prin folosirea unei ape cu o duritate nepermisă pentru instalaţii de încălzire 
(plăci cameră de ardere arse prin colmatarea de piatră) 
  - funcţionarea necorespunzătoare a cazanului datorată coşului de fum, sau alegerii greşite de 
putere cazan 
  - defecţiuni datorate căderilor sau fluctuaţiilor de tensiune electrică 
  - transportul necorespunzător realizat sau comandat de Cumpărător 
  - instalaţie ce nu respectă normativele în vigoare 
 e) următoarele elemente: 
  - manete de uşi şi carcase 
  - ceramică 
  - siguranţe fuzibile 
  - elemente de îmbinare, piuliţe, şuruburi, mânere 

8. Nu constituie reparaţii în garanţie acţiunile specificate în moanual care constituie obligaţiile utilizatorului. 
9. Producătorul nu este responsabil pentru starea coşului de fum aparţinând utilizatorului şi starea instalaţiei 

de încălzire centrală, şi problemelor legate de acestea. 
10. În timpul perioadei de garanţie, Producătorul va realiza reparaţiile şi va înlocui defectele fizice, potrivit cu 

prezenta convenţie astfel: 
a) în 14 zile de la notificare, dacă defecţiunile nu reclamă înlocuirea de elemente structurale 
b) în 30 zile de la notificare, pentru înlocuire de elemente structurale. 

11. Reclamaţiile pentru reparare de defecte fizice în garanţie se vor înainta imediat după descoperire, dar nu 
mai târziu de 14 zile. 

12. După acceptarea reclamaţiei, un formular se va completa către garant. 
13. Reclamaţiile se vor înainta pe adresa Vânzătorului prin trimiterea formularului de reclamaţie, din prezentul 

manual, care se va completa şi ştampila de magazin. 
Reclamaţia va conţine: 
a) tipul, capacitatea şi numărul de serie al cazanului (informaţiile de pe plăcuţa de identificare) 
b) data şi locul de achiziţie 
c) o descriere concisă a deficţiunilor 
d) sistemul de siguranţă al cazanului (tipul vasului de expansiune) 
e) adresa precisă şi numărul de telefon al persoanei care a completat reclamaţia 
f) informaţii exacte despre instalatorul cazanului 
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14. La reclamaţii ce descriu probleme de combustie, apariţia gudronului şi/sau fum infiltrat prin uşi, este 
absolut necesară anexarea unei copii conţinând opinia unui expert în coşuri de fum, prin care se confirmă 
că evacuarea cazanului prin coşul de fum şi tubulatura de ventilaţie întrunesc cerinţele specifice 
pentru puterea nominală a cazanului din manual şi dispoziţiile legale din construcţii. 

15. La reclamaţii privind scurgerile de apă din cazan, se interzice testarea de etanşeitate prin folosirea aerului 
comprimat. 

16. Dacă centrul de service al Vânzătorului sau reprezentanţii săi vor corecta defecţiunile în termenul convenit 
cu Cumpărătorul, aceasta nu constituie defecţiune de reparaţii. 

17. Dacă reparaţiile din garanţie se fac imposibile de Cumpărător de două ori, chiar dacă garantul este gata de 
a le îndeplini, prin aceasta se consideră o renunţare a Cumpărătorului la reclamaţia înaintată. 

18. Dacă în urma a trei reparaţii în garanţie defectul reclamat nu este reparat, iar funcţionarea cazanului este 
defectuoasă, Cumpărătorul are dreptul la: 
a) restituirea parţială a preţului cazanului, proporţional cu scăderea de valoare 
b) primirea unui cazan funcţional în locul cazanului defect 

19. Cazanul poate fi înlocuit dacă Producătorul găseşte ca fiind imposibilă corectarea defectelor cazanului 
rezultate din vina Producătorului. 

20. garantul poate solicita către Cumpărător costuri în legătură cu reclamaţiile neîntemeiate, inclusiv costuri 
legate de repararea defectelor fizice, datorate unei exploatări necorespunzătoare. 

21. Pentru reparaţiile post-garanţie, manopera orară est de ______, iar costurile de depladare a tehnicianului 
de service sunt _________ per km calculat ca distanţă de la sediul garantului. Preţurile de mai sus au 
valoarea netă, valabilă începând cu 01-08-2011. 

22. Garanţia nu acoperă defectele lipsite de importanţă care nu afectează folosinţa cazanului sau valoarea 
acestuia. 

23. Talonul de Garanţie nedatat, neştampilat, nesemnat, corectat cu ştersături, sua de persoane neautorizate 
nu are valabilitate. 

24. Instalarea cazanului trebuie coordonată doar de un instalator autorizat (la nevoie a se anexa consemnările 
sale şi ştampila sa pe Talonul de Garanţie şi de pe Raportul de acord punere în funcţiune). 

25. Orice reparaţii şi activităţi care depăşesc sfera obligaţiilor utilizatorului specificate în manual pot fi 
îndeplinite doar de tehnicienii de service pregătiţi de Producător. 

26. Punerea în funcţiune a cazanului (la solicitarea Cumpărătorului) este contra cost potrivit cu tarifele din 
reparaţiile post-garanţie, care vor fi suportate de utilizator. 

27. La furnizarea cazanului cu regulator / ventilator, este necesară folosirea setului original achiziţionată de la 
IRLEH. Orice altă folosire duce la pierderea garanţiei. 

28. La completarea reclamaţiilor referitoare la echipamentul electronic (procesorul din regulator, ventilator), 
este necesară trimiterea acestora direct producătorului (printr-o garanţie separată de cea a cazanului), sau 
la IRLEH. Returnarea echipamentului defect este premisa acceptării reclamaţiei şi înlocuirilor din garanţie. 
Netrimiterea subansamblurilor menţionate în 7 zile lucrătoare duc la respingerea reclamaţiei şi suportarea 
costurilor de Cumpărător. 

29. Este necesară folosirea pieselor de schimb originale achiziţionate de la IRLEH. Producătorul nu va 
răspunde pentru o funcţionare necorespunzătoare a cazanului, consecinţa unor piese incorect instalate. 

30. Aceste condiţii de garanţie sunt valabile doar pe teritoriul ROMÂNIEI. 
 
 
 

Garant şi Producător 
 

IRLEH sp. z. o. o. sp. k. 
Str. Poniatowskiego nr.29 
64-200 Wolsztyn 
 
tel. +48 68 384-23-15 
      +48 68 347-22-84 
www.kotly.irleh.com.pl 

 



 19

IRLEH sp. z. o. o. sp. k. 
Str. Poniatowskiego nr.29 
64-200 Wolsztyn 
 
tel. +48 68 384-23-15 
      +48 68 347-22-84 
www.kotly.irleh.com.pl 
e-mail: kotly@irleh.com.pl 
 
24.     TALON DE GARANŢIE 

Certificat de calitate şi integritate a cazanului 

 
 Producătorul emite graranţie sub termenii şi condiţiile de mai sus, care fac parte integrantă din convenţie, 
cu condiţia unei instalări a cazanului în conformitate cu manualul şi normele aplicabile, de către un instalator 
autorizat. 
 
Tipul IRLEH SM având puterea nominală de .................. kW fiind un cazan de încălzire centrală cu combustibil 
solid cu încărcare manuală. 
 
Număr serie cazan : .................................. 
Data de producţie:                               
Data achiziţiei: ............................. 
 
Utilizatorul : ................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
 
Adresa completă a utilizatorului: ................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
Telefon / FAX: ........................................... 
E-mail: ........................................................ 
 
Prin prezenta, având la bază Raportul de acord punere în funcţiune cazan, se certifică funcţionarea 
cazanului descris mai sus, cu ocazia primei sale puneri în funcţiune. Cazanul este pe deplin operaţional. 
 
 Data vânzării,    Data instalării / montajului,  Data punerii în funcţiune, 
 
 
 ............................   .......................................  ..................................... 
(semnătura şi ştampila vânzătorului)  (semnătura şi ştampila instalatorului) (semnătura şi ştampila 
           Companiei care a realizat 
           Punerea în funcţiune 

 a cazanului 
Utilizatorul atestă următoarele: 

- cazanul a fost livrat cu inventarul complet 
- cazanul nu a prezentat defecţiuni cu ocazia punerii sale în funcţiune 
- a primit manualul, Rapoortul de punere în funcţiune cazan şi Talonul de Garanţie 
- şi-a însuşit instrucţiunile despre exploatarea şi întreţinerea cazanului 

 

  ATENŢIE ! 
 
 Originalul completat al Raportului de punere în funcţiune cazan şi Talonul de Garanţie trebuiesc păstrate 
pentru toată perioada de acordare a garanţiei şi arătate cu ocazia completării vreunei reclamaţii. Dacă Talonul de 
Garanţie sau Raportul sunt incomplete, fără date, semnături şi ştampile, sau conţin corectări, ştersături, ori înscrieri 
realizate de persoane neautorizate, acestea se consideră nevalabile cu consecinţa pierderii garanţiei. Aceste 
documente constituie singurele probe pentru reparaţiile din garanţie. Dacă o persoană solicită serviciile unui 
tehnician fără motiv, aceata va suporta costurile de deplasare şi de reparaţii. 
 
 ......................       ......................................... 

Data şi locul,       Semnătura utilizatorului, 
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IRLEH sp. z. o. o. sp. k. 
Str. Poniatowskiego nr.29 
64-200 Wolsztyn 
 
tel. +48 68 384-23-15 
      +48 68 347-22-84 
www.kotly.irleh.com.pl 
e-mail: kotly@irleh.com.pl 
 
     TALON DE GARANŢIE (Copie de expediat) 

Certificat de calitate şi integritate a cazanului 

 
 Producătorul emite graranţie sub termenii şi condiţiile de mai sus, care fac parte integrantă din convenţie, 
cu condiţia unei instalări a cazanului în conformitate cu manualul şi normele aplicabile, de către un instalator 
autorizat. 
 
Tipul IRLEH SM având puterea nominală de .................. kW fiind un cazan de încălzire centrală cu combustibil 
solid cu încărcare manuală. 
 
Număr serie cazan : .................................. 
Data de producţie:                               
Data achiziţiei: ............................. 
 
Utilizatorul : ................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
 
Adresa completă a utilizatorului: ................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
Telefon / FAX: ........................................... 
E-mail: ........................................................ 
 
Prin prezenta, având la bază Raportul de acord punere în funcţiune cazan, se certifică funcţionarea 
cazanului descris mai sus, cu ocazia primei sale puneri în funcţiune. Cazanul este pe deplin operaţional. 
 
 Data vânzării,    Data instalării / montajului,  Data punerii în funcţiune, 
 
 
 ............................   .......................................  ..................................... 
(semnătura şi ştampila vânzătorului)  (semnătura şi ştampila instalatorului) (semnătura şi ştampila 
           Companiei care a realizat 
           Punerea în funcţiune 

 a cazanului 
Utilizatorul atestă următoarele: 

- cazanul a fost livrat cu inventarul complet 
- cazanul nu a prezentat defecţiuni cu ocazia punerii sale în funcţiune 
- a primit manualul, Rapoortul de punere în funcţiune cazan şi Talonul de Garanţie 
- şi-a însuşit instrucţiunile despre exploatarea şi întreţinerea cazanului 

 

  ATENŢIE ! 
 
 Originalul completat al Raportului de punere în funcţiune cazan şi Talonul de Garanţie trebuiesc păstrate 
pentru toată perioada de acordare a garanţiei şi arătate cu ocazia completării vreunei reclamaţii. Dacă Talonul de 
Garanţie sau Raportul sunt incomplete, fără date, semnături şi ştampile, sau conţin corectări, ştersături, ori înscrieri 
realizate de persoane neautorizate, acestea se consideră nevalabile cu consecinţa pierderii garanţiei. Aceste 
documente constituie singurele probe pentru reparaţiile din garanţie. Dacă o persoană solicită serviciile unui 
tehnician fără motiv, aceata va suporta costurile de deplasare şi de reparaţii. 
 
 ......................       ......................................... 

Data şi locul,       Semnătura utilizatorului, 
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RAPORT DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE CAZAN 
 

Numele şi prenumele sau denumirea utilizatorului: ……………………………………………………………………… 
Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Număr de fabrică cazan: ………………… Data achiziţiei: ……………………………………………………………….. 
Data primei puneri în funcţiune:                                                                                                                                 
 
1. Cazan tip IRLEH SM având puterea de …………… kW. 
2. Ventialţia încăperii centralei termice: 
     adecvată   inadecvată 
3. Conectarea cazanului la coşul de fum prin burlane este fermă 
     Da    nu 
 
4. Tirajul coşului de fum este adecvat pentru puterea nomianlă a cazanului, menţionată mai sus 
     Da     nu 
 
5. Protecţia coşului de fum la condens 
  inserţie ceramică   inserţie metalică  fără protecţie 
6. Vas de expansiune deschis (închis) 
     montat    nemontat 
7. Serpentină de răcire cu valvă termostat STS 20 
     instalată   neinstalată 
8. Valvă termostatică la temperatura de 45°C pe conducta de retur 
     da    nu 
9. Alegerea de putere a cazanului pentru suprafaţa de încălzit 
     da    nu 
10. Alte fitinguri conectate la instalaţie 
     valvă de amestec  altele ......................................... 
11. Umiditatea combustibilului este peste 20% 
     menţinută   nemenţinută 
12. Prima punere în funcţiune realizată de un specialist autorizat 
     da    nu 
13. Accestul la cazan se poate realiza pentru toare laturile 
     Da    nu 
14. S-a realizat instruirea utilizatorului  
     Da    nu 
15. Ajustări de scurgeri pe la uşile cazanului 
     Da    nu 
 
16. Observaţii şi recomandări (ale utilizatorului, ale instalatorului, sau persoanei de service) 
     instalarea necesită îmbunătăţiri (personalul de service) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
17. Garanţia urmează a fi acordată după remedierea problemelor de instalare menţionate mai sus şi altele -  
instalarea conformă a cazanului. 
 
Utilizatorul declară că are cunoştinţă de instrucţiunile conţinute în manual. În caz de montaj neadecvat utilizatorul 
va suporta costurile instalării şi transportului. 
 
 
 ………………………………     …………………………………… 
 Data, semnătura şi ştampila     Semnătura utilizatorului, 
 Instalatorului care a montat cazanul 
 
 
OBSERVAŢII FINALE 
Prin prezenta  declar că aparatul a fost pus în funcţiune cu respectarea regulamentelor tehnice în vigoare 
conţinute în manual. Cazanul funcţionează corespunzător. 
 
         ………………………………….. 
      Data, semnătura şi ştampila Persoanei autorizate în service 
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25.    Reparaţii în garanţie şi Raport de Verificări periodice 
 
Produsul : IRLEH SM cu puterea numinală de ..........., cazan de încălzire centrală cu combustibil solid 
Data fabricaţiei ........................................ Număr se serie: ................................ Data vânzării: ........................... 
 
Detalii privind utilizatorul: Numele ................................................................................................................. 
   Adresa .................................................................................................................. 
   Telefonul ........................................................ 
 

Reparaţii Garanţie şi Tabel de Verificări Periodice 
 

Nr. Data reparaţiei Descrierea activităţilor şi a pieselor înlocuite Semnătura şi 
ştampila tehnicianului 

de service 
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26. FORMULAR DE RECLAMAŢIE 
 

........................ 
Locul şi data  

 
IRLEH sp. z. o. o. sp. k. 
Str. Poniatowskiego nr.29 
64-200 Wolsztyn, Polonia 
Tel./fax: 683842315 
Tel. 683842578 
techniczny@irleh.com.pl 

 
FORMULAR DE RECLAMAŢIE 

 
Numele utilizatorului: ................................................................................................................. 
Adresa .................................................................................................................. 
Telefonul ........................................................ 
Număr serie cazan ......................................... 
Data primei puneri în funcţiune cazan ............................................ 
Puterea numinală a cazanului ........................................................ 
Tipul de cazan ............................................. 
Data şi locul vânzării ............................................ 
Data trimiterii Talonului de Garanţie în copie către garant .............................................................. 
Tipul de protecţia a cazanului şi tipul de vas de expansiune ............................................................................... 
Precizaţi informaţii despre instalatorul cazanului : 

- Numele instalatorului ..................................................... 
- Telefonul instalatorului .................................................. 

Descrierea sumară a defecţiunilor: 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .................................... 
 Numele complet şi semnătura utilizatorului 
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27. Exemplu de sistem de încălzire centrală cu circuit deschis  
 
Schema 1 
 Primar – recomandat de producător   Opţiunea I  Opţiunea II  Opţiunea III 

 
1. cazan încălzire centrală 

IRLEH SM 
2. Vană cu trei căi 
3. Pompă circulaţie 
4. Valvă diferenţială 
5. Încălzitor 
6. Boiler apă caldă 
7. Admisie apă rece 
8. Vană 
9. Evacuare apă caldă 

menajeră 
10. Vas de expansiune 

„deschis” 
11. Piesă conector cu suporţi 
12. Filtru 
13. Vană de termoreglare tip 

TERMOWAR la 45ºC 
14. Supapă fără resort cu 

basculă 
15. Ventil de aer 
16. Supapă de control 
17. Supapă de răcire: 

Honeywell TS 130 – ¾ A 
(95ºC) WATTS STS 20 
(97ºC) 

18. Racord de apă rece  
 
 
 
 
 

ATENŢIE! – Dacă supapa de siguranţă de la serpentina de răcire este instalată, se mai montează supapa de siguranţă cu basculă pe întoarcerea bypass a 
pompei. La cererea expresă a utilizatorului, instalaţia poate fi extinsă cu rezervoare de acumulare (1,2 sau chiar 3 piese), senzor de cameră sau de exterior. Mai există 
posibilitatea de conectare a două cazane în cascadă. O astfel de lucrare se va executa numai pe baza unei documentaţii specifice de instalaţii, întocmită de un constructor 
autorizat. 
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 Exemplu de sistem de încălzire centrală cu circuit închis prezăzut cu serpentină de răcire.  
 
Schema 2 
 Primar – recomandat de producător   Opţiunea I  Opţiunea II  Opţiunea III 

 
 
1. cazan încălzire centrală IRLEH 
SM 
2. Vană cu trei căi 
3. Pompă circulaţie 
4. Valvă diferenţială 
5. Încălzitor 
6. Boiler apă caldă 
7. Admisie apă rece 
8. Vană 
9. Evacuare apă caldă menajeră 
10. Vas de expansiune închis 
11. Piesă conector cu suporţi 
12. Filtru 
13. Vană de termoreglare tip 
TERMOWAR la 45ºC 
14. Supapă fără resort cu basculă 
15. Ventil de aer 
16. Supapă de control 
17. Supapă de răcire: Honeywell TS 
130 – ¾ A (95ºC) WATTS STS 20 
(97ºC) 
18. Racord de apă rece  
19. Manometru 
20. Supapă de siguranţă 
 
 
 
 
 

 
ATENŢIE! – Dacă supapa de siguranţă de la serpentina de răcire este instalată, se mai montează supapa de siguranţă cu basculă pe întoarcerea bypass a 
pompei. La cererea expresă a utilizatorului, instalaţia poate fi extinsă cu rezervoare de acumulare (1,2 sau chiar 3 piese), senzor de cameră sau de exterior. Mai există 
posibilitatea de conectare a două cazane în cascadă. O astfel de lucrare se va executa numai pe baza unei documentaţii specifice de instalaţii, întocmită de un constructor 
autorizat. 
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CAPACITATEA MINIMĂ A BOILERULUI PENTRU FIECARE TIP DE CAZAN IRLEH 
Putere nominală - kW 20 30 40 
Capcitate - litri 1000 - 1500 2000 - 2500 2500 - 3000 
 
ATENŢIE ! 
Echiparea cazanului conţine un conector cu un suport termometru (figura de mai jos). Trebuie 
montată direct pe flanşa de tur (furnizare agent termic).  Termometrul trebuie aşezat în suport, 
aşa cum se arată. 

 
 
ATENŢIE: nu turnaţi niciul lichid în suport! 
 
24. ÎNTREŢINEREA UŞII CAZANULUI 
 
Pentru o păstrare fermă a cazanului, maneta de blocare trebuie lubrificată periodic cu vaselină 
de grafit sau cu ulei de maşină. 
 
Puteţi regla uşa în timpul funcţionării cazanului, iar uşa este închisă în modul următor: 
a. slăbiţi piuliţa 1 
b. împingeţi uşa prin strângerea piuliţei 2 după nevoie 
c. în timp ce strângeţi piuliţa 1, mişcaţi balamaua prin acţionarea şurubului în sens orar. 
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25. SFATURI PENTRU UTILIZATORI 
 
Higrometrul 
 
Producătorul recomandă să aveţi un higrometru pentru controlul umidităţii lemnului înainte de 
achiziţia acestuia sau pentru control în magazia de lemne. 
 
De ce aveţi nevoie de un insert de coş ? 
 
 Cazanele IRLEH SM funcţionează cu o eficienţă ridicată. Aceasta înseamnă că cea mai 
mare parte din energia produsă în ele este folosită efectiv pentru încălzirea apei din instalaţia 
termică. În consecinţă, gazele de evacuare sunt cu mult mai reci şi nu mai încălzesc coşul de 
fum. Gazele evacuate prin coşurile de fum clasice pot genera comndens şi umezi pereţii 
acestora. Pentru a evita acest lucru şi a face cezanul pe depin eficient, noi recomandăm 
folosirea inserturilor de coş, sau o echipare similară. Producătorii care nu vă avizează asupra 
acestor aspecte, vă supun în mod conştient riscului apariţiei de probleme care necesită 
cheltuieli suplimentare. Vă rugăm să observaţi faptul că a avea un cazan modern atrage după 
sine şi un coş de evacuare modern (similar cu autoturismele: benzina fără plumb necesită un 
catalizator). 
 Vă asigurăm că veţi satisfăcuţi de produsul nostru şi vă veţi amortiza costurile. Mai ales 
având în vedere că preţul petrolului este în creştere şi din nefericire acest lucru nu se va 
schimba. 
 


