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LAmix
INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE, UTILIZARE ŞI ÎNTREȚINERE

Atenție!
Acest manual conține instrucțiuni pentru uzul exclusiv al instalatorilor şi
personalului de mentenanţă calificat profesional, în conformitate cu legile în
vigoare.
Administratorul de instalaţie NU este abilitat să intervină asupra cazanului.
Producătorul nu răspunde în caz de prejudicii aduse persoanelor, animalelor sau
bunurilor, care rezultă din nerespectarea instrucțiunilor din manualele de utilizare
furnizate împreună cu cazanul.
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INFORMAȚII GENERALE
1.1 PRECAUŢII GENERALE

Manualul de instrucțiuni este parte integrantă și esențială a
produsului și va trebui să fie păstrat de către utilizator /
administratorul instalaţiei.

Pentru a asigura eficiența aparatului şi pentru funcționarea sa
corespunzătoare este necesară o revizie de întreținere anuală de
către un personal calificat.

Citiți cu atenție avertismentele conținute în manual pentru că
acesta furnizează informații importante cu privire la instalarea,
utilizarea și întreținerea în condiții de siguranță.

Dacă decideți să nu utilizați acest dispozitiv, vor trebui
deconectate acele părți care pot provoca un pericol pentru
siguranță.

Păstrați aceast manual pentru consultări ulterioare.

În cazul în care aparatul este vândut ulterior unui alt proprietar
sau dacă vă mutați și lăsați aparatul, întotdeauna asigurați-vă că
manualul însoțește aparatul, astfel încât să poată fi consultat de
către noul proprietar și / sau de instalator.

Instalarea și întreținerea aparatului trebuie făcută în
conformitate cu reglementările în vigoare, în conformitate cu
instrucțiunile producătorului, printr-o manoperă a unui
personal calificat și autorizat prin lege.
Instalaţiile pentru producerea apei calde menajere - TREBUIE
să fie construite cu materiale care în integralitatea lor, sunt
în conformitate cu D.M. 174/2004 (robinetărie, țevi, fitinguri,
etc ...).
Pentru mijloace de personal calificat profesional, cei care au
competențe tehnice specifice în domeniul componentelor
vegetale pentru încălzire utilizare civilă, producerea apei
calde pentru utilizare și întreținere sanitare. Personalul va
trebui să aibă calificările prevăzute de legea aplicabilă.

Pentru toate aparatele cu kituri opționale (inclusiv cele electrice)
trebuie să utilizeze numai accesorii originale.
Acest aparat se va supune numai utilizării pentru care a fost
destinat în mod special.
Orice altă utilizare este considerată improprie și, prin urmare,
periculoasă.

Instalarea incorectă sau întreținerea necorespunzătoare pot
cauza daune persoanelor, animalelor sau bunurilor, pentru care
producătorul nu este răspunzător.
Înainte de a efectua orice operație de curățare sau de întreținere,
deconectați aparatul de la rețeaua electrică cu ajutorul
comutatorului și / sau prin intermediul mijloacelor de întrerupere
corespunzătoare.
Nu blocați capetele conductelor de ventilație.
În caz de avarie și / sau funcționarea defectuoasă, dezactivaţi
aparatul, fără încercări de reparaţii, sau intervenţii în mod direct.
Contactați numai personalul autorizat, în conformitate cu legea.
Eventualele reparaţii ale produselor vor trebui efectuate de către
personal autorizat de Unical, folosind numai piese de schimb
originale. Nerespectarea celor de mai sus compromite siguranța
aparatului și determină pierderea garanției.
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1.2 - SIMBOLURI UTILIZATE ÎN MANUAL

PERICOL!
pericol grav pentru
siguranţă și viață

ATENȚIE! situație posibil
periculoasă pentru produs și
mediul ambiant

NOTĂ! Sfaturi
pentru utilizare

INFORMA

La citirea acestui manual, mai ales atenţionările pe care părţile trebuie să le acorde anumitor pasaje sunt marcate prin simbolurile
reprezentate după cum urmează:

1.3 – DOMENIUL DE FUNCȚIONARE A APARATULUI
Aparatul a fost construit pe baza nivelului actual al tehnologiei și a reglementărilor tehnice de siguranță recunoscute.
Totuşi, ca urmare a unei utilizări necorespunzătoare, ar putea apărea pericole și pierderi de vieți omenești, sau
deteriorarea sau de alte obiecte.
Aparatul este destinat funcționării de încălzire a apei prin circulaţie. Orice altă utilizare este considerată
necorespunzătoare.
pentru orice daune rezultate din utilizarea necorespunzătoare, producătorul nu își asumă nicio responsabilitate. O
utilizare în conformitate cu domeniile de aplicare necesită respectarea instrucțiunilor din acest manual.

1.4 - INFORMAȚII PENTRU RESPONSABILUL INSTALAŢIEI
Utilizatorul trebuie să fie instruit cu privire la utilizarea și funcționarea sistemului său de încălzire, în special:

Predaţi Utilizatorului aceste instrucțiuni precum și alte documente conexe plasate în interiorul plicului. Utilizatorul
trebuie să păstreze această documentație, pentru a putea avea la îndemână pentru orice consultare ulterioară.

Informaţi utilizatorul despre importanța gurii de aer și a sistemului de evacuare gaze arse, subliniind interdicția
modificării.

Informaţi utilizatorul despre controlul presiunii apei în instalaţie și informându-l despre modul cum se restabileşte şi
menţine presiunea.

Informaţi utilizatorul cu privire la ajustarea corespunzătoare a temperaturii, / termostate şi radiatoare pentru a economisi
energie.

Amintiți-vă că este obligatorie efectuarea de lucrări de întreținere periodică a instalaţiei o dată pe an și analiza de
combustie la fiecare doi ani (în conformitate cu legislația națională).

În cazul în care aparatul este vândut ulterior unui alt proprietar sau dacă vă mutați și lăsați aparatul, întotdeauna
asigurați-vă că manualul însoțește aparatul, astfel încât să poată fi consultat de către noul proprietar și / sau de
instalator.

Producătorul nu răspunde în caz de prejudicii aduse persoanelor, animalelor sau bunurilor, care rezultă din
nerespectarea instrucțiunilor din manualele de utilizare furnizate împreună cu cazanul.
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1.5 - AVERTISMENTE PENTRU SIGURANȚĂ
ATENȚIE!
Aparatul nu trebuie utilizat de către persoanele cu capacitate fizică, mentală şi senzorială reduse, fără
experiența și cunoștințele necesare. Aceste persoane trebuie să fie mai întâi instruite și supravegheate în
timpul operațiunilor de manevră. Copiii trebuie să fie supravegheați astfel încât să nu se joace cu aparatul.

ATENȚIE!
Instalarea, reglarea și întreținerea trebuie să fie efectuate de către persoane - tehnician calificat profesional, în
conformitate cu normele și reglementările în vigoare, deoarece instalarea necorespunzătoare poate provoca
daune persoanelor, animalelor și bunurilor, față de care producătorul nu poate fi considerat responsabil.
PERICOL!
Lucrările de întreținere sau reparații ale cazanului trebuie să fie efectuate de personal calificat profesional,
autorizat de UNICAL; vă recomandăm întocmirea unui contract de întreținere.
Lipsa de întreținere sau întreţinerile neregulate afectează siguranța unității și provoacă daune pentru oameni,
animale și lucruri pentru care fabricantul nu poate fi considerat răspunzător.
Modificarea părților conectate la aparat
Nu efectuați modificări la următoarele elemente:
- la cazan
- liniile de aer, apă și curent electric
- la hornul de evacuare, supapa de siguranță și asupra tubulaturii de evacuare
- la elementele de construcție care afectează siguranța în funcționare a aparatului

Atenție!
Pentru a strânge sau a slăbi conexiunile cu șurub, utilizați numai cheile fixe adecvate (spanners). Utilizarea
neconformă și / sau non-adecvată a instrumentelor poate provoca daune (de ex. scurgeri de apă sau gaz).

Substanțe explozive și ușor inflamabile
Nu utilizați și nu lăsați materiale uşor inflamabile sau explozive (de ex. benzină, vopsea, hârtie), în camera în care
aparatul este montat.
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1.6 - Placa cu date tehnice

Unical

46033 Casteldario (MN) - Via Roma 123 Tel +36
0376 57001 -. Fax +39 0376 660556
www.unical.euinfo@unical-ag.com

Legenda
simbol

model
SN °
LEMN

PELEŢI

combustibil
tip:
Pn

kW

Qmax

kW

Qn ajustat

kW

PIN

Clasa

Clasa limite emisii

capacitate (l)
capacitate (l)
230 V-50 Hz

Model Boiler
Seria: Vedeți pe corpul
boilerului
Anul de fabricație
an
(combustibil) combustibil
tip:
1 - LEMN
2 - PELEŢI
(Pn)
(Qmax)
(Ajustat
Qn)

Ieșire Nominală
Intrare nominală
Intrare ajustată la ...

cod PIN organism de
supraveghere notificat
Date CAZAN:
(capacitate) Conținutul de apă [Iitri]
Presiune maximă de lucru
(PMS)
Temperatura maximă de
(T. max)
lucru

(CE)
(PIN)

Clasa de combustibil:
Eficiența Cazan:

IT

(Model)
(S.N.) (*)

an

bar T max

PMS

•c

bar T max

PMW
A

Țara; sediul
Model Cazan
Seria: a se vedea numărul de serie
pe corpul cazanului
Anul construcției
combustibil
1 - LEMN
2 - PELEŢI
Putere utilă nominală
Putere termică
Capacitate termică Ajustată la ...
Organismul de supraveghere CE
Număr de identificare al Produsului
Specificații CAZAN
capacitatea de apă caldă [Iitri]
Presiune maximă de lucru
Temperatura de funcționare
maximă

(Capacitate)
(PMW)
(T. max)

Date apă caldă menajeră: Date apă caldă menajeră :
Capacitatea de apă caldă [Iitri]
Conținutul de apă [Iitri]
Presiune maximă de lucru Presiune maximă de lucru
Temperatura de funcționare
Temperatura maximă de
lucru
maximă

EN 303-5

Alimentare electrică
Clasa de combustibil
Eficiența cazanului
Limitele de randament la
emisii

W

Clasificare

INFORMA

Plăcuţa cu date tehnice este adezivă și este inclusă în
pachetul de documente; Aceasta va trebui aplicată pe o
parte a mantalei, pe partea exterioară, de către instalator.

Sursa de alimentare
Clasa de combustibil
Clasa de randament
Clasa de emisii
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2

CARACTERISTICI TEHNICE ŞI DIMENSIUNI

2.1 - CARACTERISTICI TEHNICE
Generator polivalent „2 în 1“ cu gazeificare și flacără
recuperată, cu puterea termică de 34 kW pentru biomasa solidă,
cum ar fi brichete și peleți, și dotat cu un arzător special pentru
peleți, cu un ventilator montat pe evacuare fum.
Randamentele foarte ridicate și emisiile reduse garantează
recuperarea investiției, datorită subvențiilor de stat, prevăzute
pentru cazanele din cea mai bună clasă energetică (En 303-5 din
2012)
Camera de ardere din oțel termic special termostabil, rezistent
atât la temperaturi ridicate, cât și la eventualele agresiuni acide.
Orificiul de încărcare este mare, echipat funcțional cu by-pass
de fum automat pentru lemnul de foc, garantând intervale lungi
de încărcare.
Grilă din oțel inoxidabil AISI 310 S pentru a asigura o durată
lungă de exploatare.
5 + 5 injectoare laterale de aer primar .
Tuburi verticale cu turbine mobile operate de balansoare cu
programare temporizată pentru a crește eficiența și prin urmare,
randamentul generatorului (extragerea practică a cenușii din
partea frontală)
Panoul de comandă pentru gestionarea următoarelor:
comutare automată de combustibil
etapele de operare
siguranță (alarme sonore și vizuale)
măsurarea valorilor asupra elementelor de instalație

Două melcuri spiralate transportoare separate
Încărcare rapidă
Senzor optic de control la prezența / intensitatea flăcării și
arderea optimă de combustibil

Reglaje furnizate de panoul de control
Combustia lemnului
1 ° Reducerea vitezei ventilatorului în funcție de temperatura apei
din cazan,
2 ° Reducerea vitezei ventilatorului în funcție de temperatura
gazelor arse din cazan (reglaj de siguranță).
Combustia peleților
1 ° Reglaj în funcție de temperatura apei din cazan, realizată prin
reducerea cantității de aer, prin diminuarea turaţiei
ventilatorului.
Reducerea cantității de combustibil încărcat prin transportorul
spirală, realizată prin creșterea intervalului de încărcare între
două poziții succesive.
Cele două reglaje sunt corelate.
2 ° Reducerea turaţiei ventilatorului în funcție de temperatura
gazelor arse din cazan (reglaj de siguranță).
3° Variație de turaţie a ventilatorului în funcţie de emisia
luminoasă a arderii, detectată de senzorul optic (creșterea
turaţiei este comandată de o scădere a intensităţii luminoase)

Arzător aspirat situat pe partea din spate a cazanului, din oțel
inoxidabil AISI 304, cu auto-curățare
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2.2 - DIMENSIUNI CAZAN ŞI CONEXIUNILE INSTALAŢIEI TERMICE

Caracteristici Tehnice

660

© sau° ®

POS.

CONEXIUNEA

MĂS.

T1
T2

TUR INSTALAŢIE
RETUR INSTALAŢIE

0 1 1/4 "
0 1 1/4 "

T3
T4

MONTURĂ SENZOR
MONTURĂ PT. SENZOR PRESIUNE DESCĂRCARE TERMICĂ

0 1/2 "
0 1/2 "

T5
T6

CONECTOR EVACUARE
CIRCUIT SERPENTINĂ DE SIGURANŢĂ

0e 110
0 1/2 "

T7
T8

EVACUARE APĂ CAZAN
MONTURĂ SENZOR RETUR

0 1/2 "
0 1/2 "

Poziționarea ventilatorului ieşire gaze arse
Starea conform livrare

Evacuare înclinat 45 °

1285

803

429

Evacuare orizontală

9

2.3 - DIMENSIUNI REZERVOR PELEŢI Capacitate 350 litri / 225 kg (OPȚIONAL)
962

1520

566

10

DIMENSIUNI REZERVOR PELEŢI Capacitate 500 litri / 320 kg (OPȚIONAL)
962

o

c

LO

1520

Caracteristici Tehnice

962
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2.4 - MONTAREA REZERVORULUI DE PELEȚI FAȚĂ DE CAZAN
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2.5 - DATE TEHNICE
Operarea cu
LEMNE
LAmix 34

LAmix 34 (Pn) LAmix 34 (Pmin)

PUTERE UTILĂ MAXIMĂ * NOM.

(kW)

30,6

30,6

PUTERE FOCALĂ MAXIMĂ NOM / MIN

(kW)

34,53

34,11

10,5

RANDAMENT UTIL NOM / MIN

(%)

89

89,77

91,24

O2

(%)

5,6

7,20

11,9

CO2

(%)

14,5

11,6

7,4

CO10% O2

(Mg / Nm3)

477

298

211

CO 13% 02

(Mg / Nm3)

348

217

153

NOx 10% 02

(Mg / Nm3)

370

219

183

NOx 13% 02

(Mg / Nm3)

269

159

133

Hc 10% 02

(Mg / Nm3)

4

2

Hc13% 02

(Mg / Nm3)

3

1

6

Pulberi 10% (pot. Nom.)

(Mg / Nm3)

27

19

40

Pulberi 13% (pot. Nom.)

(Mg / Nm3)

19

14

PRESIUNE MAX DE LUCRU

(Bar)

3

3

TIRAJ MINIM LA NIVELUL HORNULUI

(Pa)

15

15

TEMPERATURA MIN. PE TUR

(°C)

70

70

TEMPERATURA MAX. PE TUR

(°C)

85

85

TEMPERATURA MIN. PE RETUR

(°C)

55

CĂDERE PRESIUNE APĂ (10K)

(mbar)

40

40

CĂDERE PRESIUNE APĂ (20K)

(mbar)

20

20

AUTONOMIE DE COMBUSTIE

(h)

4

32

CAPACITATEA DEPOZITULUI PELETI

(Kg)

230

DIMENSIUNI DESCHIDERE ALIMENTARE PELETI

(mm)

900X565

CONSUM peleți Qn

(Kg / h)

VOLUM STOC LEMN

(I)

DIMENSIUNI DESCHIDERE ALIMENTARE CU LEMN

(mm)

LUNGIME BUCĂŢI LEMN

(cm)

50

TEMPERATURA GAZELOR ARSE Qn

(°C)

DEBITUL ÎN MASĂ A GAZELOR ARSE ÎN REGIM
NOMINAL
CAPACITATE APĂ CAZAN
GREUTATE CAZAN LA GOL
CONSUM MAXIM DE ENERGIE Qn / Qmin
CONSUMUL DE PUTERE ÎN STAND-BY
NIVEL DE ZGOMOT

PRESIUNE APĂ ALIMENTARE CIRCUIT DE SIGURANŢĂ

29

55
/
/
104

2,22

185

144

77

(Kg / s)

0,02

0,022

(I)
(Kg)
(W)
(W)
(dB)

102

100
280X335

557
63
5

/
102
557

147

93

5

/

/

5

5

lemn de fag secţionat medial 11x9

A se vedea alin. 2.6

> 1200 -r 2000

> 1200 - 2000

(°C)

15

15

(Bar)

2

2

CARACTERISTICI DE COMBUSTIBIL
TEMPERATURA MAX. APĂ ALIMENTARE CIRCUIT DE
SIGURANŢĂ

8

7,22

CLASA CAZAN CONFORM EN 303-5
VOLUM BATERIE TERMICĂ RECOMANDAT

9,58

(I)

FUNCŢIONAREA CAZANULUI
FUNCȚIONARE CAMERĂ ARDERE

Caracteristici Tehnice

MODELE

Operarea cu
PELEȚI

CU VENTILATOR

CU VENTILATOR

ÎN ASPIRAȚIE

ÎN ASPIRAȚIE

* * Putere obținută cu peleți, conform ISO 17225-2 clasa A1-A2.
* * Putere obținută cu lemn, conform ISO 17225-5 clasa A1-A2.

13

2.6 - COMPONENTE PRINCIPALE
1. Afișaj cazan
2. Ventilator
3. Capac superior
5. Schimbător de siguranță
6. Fumoar
7. Ușa superioară cazan
8. Arzător
9. Ușa inferioară cazan
10. Pietre refractare intermediare

11.
12.
13.
14.
15.
16.
M
R

2

Buncăr colectare cenușă
Piatră refractară inferioară
Grupul de reglare a aerului primar și secundar
Carcasă compartiment placa de comandă a
cazanului
Senzor de lumină
Invertor
Tur la instalația de încălzire
Retur la instalația de încălzire

3
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2.7 - CARACTERISTICILE PELEȚILOR

Principalele caracteristici ale peleților sunt umiditatea scăzută
(mai puțin de 10%), densitatea mare (> 650 kg / m3) precum și

Parametrul
Diametru
Lungime
Conținutul de apă2
Cenușă 33
Durabilitate mecanică2
Pulberi (<; 3,15 mm)2
Putere Calorică Inferioară2
Densitatea aparentă2

regularitatea și compactitatea care dau acestui tip de combustibil
caracteristici cu valoare calorică ridicată.
Pentru a păstra cât mai mult durata de exploatare a cazanului,
producătorul recomandă folosirea de peleți certificați.
Peleții utilizați la alimentarea cazanului trebuie să aibă
caracteristici de înaltă calitate, cum ar fi, de exemplu, cele definite
de ISO 17225-2 din care, reproducem câteva date fundamentale.

U.M.
mm
mm
%Tq2
%bs3
%tq 2
%tq 2
MJ / kq tq

EN plus - A1

<; 10
< 0,7
>; 98,0 s
<; 1,0 6 (<;0,5 7)
>; 4,6®

EN plus - A2
6 (± 1)
3,15 < L < 404
<; 10
<; 1,2
>; 97,5 5
<; 1,0 6 (<;0,5 7)
> 4,6®

kg / m3 2

600 <; BD <; 750

600 <; BD <; 750

3

Azot (N)

%bs

< 0,3

< 0,5

Sulf (S)

%bs3

<; 0,04

<; 0,05

Clor (Cl)

%bs3

<; 0,02

<; 0,02

°C

>; 1200

Arsenic (As)
Cadmiu (Cd)
Crom (Cr)
Cupru (Cu)

mg / kg 3
mg / kg 3
mg / kg 3
mg / kg 3

<; 1
<; 0,5
<; 10
<; 10

<; 1
<; 0,5
<; 10
<; 10

Plumb (Pb)
Mercur (Hg)
Nichel (Ni)

mg / kg 3
mg / kg 3
mg / kg 3

<; 10
<; 0,1
<; 10

<; 10
<; 0,1
<; 10

Zinc (Zn)

mg / kg 3

<; 100

<; 100

Temperatura de eliberare cenușă1

1)
cenușă produsă la 815 °C
2)
tq = bază umedă
3)
bs = bază uscată
4)
maxim 1% din peleți pot depăși lungimea de 40 mm. Nu este
permisă o lungime la peleți egală sau mai mare de 45 mm

Peletul, așa cum este prevăzut de legislația
italiană
în
vigoare
care
reglementează
caracteristicile combustibililor (DPCM 2.10.1995),
trebuie să fie produs exclusiv din rumeguș de
lemn netratat, fără alte materiale de adaos.
Stocarea și, de asemenea, manipularea peleților sunt operațiuni
importante care urmează să fie efectuate cu grijă:
- Păstrarea combustibilului trebuie să aibă loc într-un loc uscat
și nu la rece;
- Deplasarea pe peleți trebuie efectuată în așa fel încât să se
evite o sfărâmare a acestora în pulberi fine.
Respectarea acestor două reguli simple permite atât o mai bună
eficiență de ardere, cât și protejarea părților mecanice în mișcare
a dispozitivului.

5)
6)
7)
8)

Caracteristici Tehnice

Principala caracteristică a cazanului LAmix constă în arderea
unui combustibil natural (peleți) obținut ecologic din deșeurile
industriale din lemn (rumeguș, pulberi). Rumegușul și praful din
tratarea lemnului, după ce a fost curățat și uscat în mod
corespunzător, este compactat la o presiune înaltă, dând naștere
la mici cilindri de lemn pur: peleții.

>; 1100

parametru mai restrictiv decât ISO 17225-2
în cazul produsului vrac
în caz de peleți la saci
echivalent cu >; 16,5 MJ / kg pe bază umedă

Dacă țineți aparatul oprit pentru perioade
lungi de timp (mai mult de șapte zile), trebuie
să se asigure golirea rezervorului de
combustibil rezidual rămas, pentru a evita ca
o umezeală excesivă să ducă la funcționarea
defectuoasă a produsului.
Un conținut ridicat de umiditate în pelet poate
duce, printre altele la sfărâmarea sa în pulbere
care generează o acumulare crescută a
reziduurilor în zona de grătar și blocarea
sistemului de alimentare cu combustibil (melcul
spiralat).
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2.8 - CARACTERISTICILE LEMNULUI
Lemnul este un combustibil solid natural, compus
predominant din hemiceluloză, celuloză, lignină, și
parțial din apă.
Lemnul verde conține un procent de apă, care
poate ajunge până la 60%.
Procesul de ardere a lemnului are loc în trei
etape:
1)
uscarea
2)
degradarea
3)
arderea.
USCAREA
Apa conținută în lemn începe să se evapore la temperaturi
apropiate de 100 °C
Deoarece evaporarea apei este un proces care utilizează
energia eliberată prin procesul de ardere, în cazanele cu lemn
de dimensiuni și / sau esențe variabile, procentul de umiditate
deținut de lemn este de o importanţă covârşitoare.
Procesul de ardere nu poate fi menținut dacă conținutul de
apă este mai mare de 50%.
De fapt, lemnul „verde“ necesită o anumită cantitate de
energie, pentru a evapora apa conținută în acesta, care
aduce temperatura camerei de ardere sub temperatura
minimă necesară pentru arderea auto întreținută.
Din acest motiv, gradul de umiditate din lemn prezintă o
valoare foarte importantă.
Acestea fiind spuse, este evident că la lemnul de o secțiune
transversală mare timpul folosit pentru a evacua apa
conținută, se dovedește a fi mai mare decât la lemnele de o
secțiune transversală redusă.
DEGRADAREA TERMICĂ
În urma procesului de uscare, apare pornind de la o
temperatură de aproximativ 200 °C, fenomenul de degradare
termică sau piroliză.
În această fază, componenta volatilă a lemnului, care
ponderal este de aproximativ 75%, se evaporă și formează
gazul de lemn, acesta fiind acela ce este amestecat cu aerul
și ars în grătarul de ardere a cazanului și care reprezintă
arderea efectivă a lemnului.
Viteza de evaporare a componentei volatile și, în consecință,
formarea de gaz creşte în mod direct proporțional cu
creșterea temperaturii.
Bucățile de lemn cu conținut scăzut UMIDITATE, favorizează
această etapă a procesului.
Primele componente ale lemnului supuse degradării termice
sunt în ordine, hemiceluloza și celuloza.
Lemnele de esenţă tare, cum ar fi fagul şi de salcâmul, conţin
mai multă hemiceluloză faţă de lemnul de esenţă moale, cum
ar fi brad, pin, mesteacăn, plop, etc.; atunci pierderea în
greutate, care are loc în timpul fazei de descompunere a
lemnului, la primele este mai rapid decât la acesta din urmă.
Ultima componentă care se degradează este lignina,
deoarece această componentă se degradează la temperaturi
cuprinse între 400 ° și 600 °C.

Lemnul utilizat la alimentarea cazanului
trebuie să aibă caracteristici de înaltă
calitate, cum ar fi, de exemplu, cele definite
de ISO 17225-5.

ARDEREA
Putem spune că această etapă a procesului începe la
aproximativ 600 °C și durează până la aproximativ 1000 °C
În această fază are loc oxidarea completă a gazului și
carbonului solid: de asemenea, la aceste temperaturi, este
ars gudronul.

Pentru o funcționare optimă se recomandă folosirea lemnului
având următoarele caracteristici dimensionale:
Dimensiunea medie:
11 x 9 cm
Dimensiunea maximă:
secțiunea 15 x 9 cm
Umiditate: 12% valoarea minimă - valoare maximă de 25%
Lungime: 50 cm (± 2 cm)

În acest moment, faţă de cele de mai sus, este evident
modul în care lemnul va trebui utilizat în cazane, pentru
ca acestea să funcţioneze într-un mod adecvat.
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1 °) Va trebui să aibă o umiditate <25%.
Tăietura de lemn sub formă de bușteni are nevoie de
aproximativ doi ani să se usuce.
Lemnul tăiat și redus la bucăți mai mici, se lasă să se
usuce acoperit, şi va avea în doi ani o umiditate de
aproximativ 15%.
2 °) Lemnul despicat se usucă înainte de lemnul lăsat în
butuci fiind mai uşor cuprins de flacără.
3 °) Lemnul va trebui să aibă o secțiune transversală maximă
de circa 15x9 centimetri.
Cu toate acestea, este posibil să se utilizeze câteva bucăți
de dimensiuni mai mari, atâta timp cât acestea sunt
încărcate în partea superioară a şarjei, iar şarjele
ulterioare, odată cu cazanul încins.
Bucățile foarte mici sau nuielele trebuiesc încărcate, de
asemenea, în partea superioară a şarjei de lemn și numai
după ce s-a format o grosime adecvată din lemne care stau la
bază. 4 °) Lemnul va trebui să aibă o lungime
corespunzătoare.
Toleranța la lungimea de taiere a lemnului trebuie să fie
de 50 cm (± 2 cm).
Conformația geometrică (precum și diferite forme), va
trebui să fie uniformă și rectilinie, respectând oricum
dimensiunile indicate.
5 °) Nu folosiți niciun tip de lemn tratat cu vopsele sau
solvenți, deoarece vaporii acestor substanțe pot deteriora
grav etanșările și cazanul în ansamblu, provocând
fenomene corozive severe.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE
3.1 PRECAUŢII GENERALE

ATENȚIE!
Acest aparat se va supune numai utilizării
pentru care a fost destinat în mod special.
Orice altă utilizare este considerată
improprie și, prin urmare, periculoasă.
Acest aparat este utilizat pentru a încălzi
apa până la o temperatură mai mică decât
fierberea sa la presiunea atmosferică.

sau impurități, care ar putea afecta funcționarea corectă a
cazanului
b) Verificați dacă tubulatura coșului de fum are un tiraj
adecvat, fără obstacole, și că la acesta nu sunt legate
evacuări ale altor aparate, coșul de fum nefiind realizat
pentru a deservi mai mulți utilizatori în conformitate cu
standardele și reglementările specifice în vigoare. Numai
după acest control, poate fi montată conexiunea între
cazan şi coşul pentru gaze arse;

ATENȚIE!
Aparatura este proiectată numai pentru
instalarea în incinta clădirilor sau în
spațiile tehnice adecvate. Prin urmare,
aceste dispozitive nu pot fi instalate și nu
funcţionează la exterior. Instalarea în aer liber poate
provoca defecțiuni și pericole. Pentru instalațiile în aer
liber, se recomandă alegerea de echipamente special
concepute și pregătite.

ATENȚIE!
Aparatul trebuie instalat de către un inginer calificat,
după cerințele tehnice și profesionale conform Legii
46/90, sub propria sa răspundere, garantând
respectarea
normelor
în
conformitate
cu
regulamentele de bună practică.

Înainte ca racordarea cazanului să fie
efectuată de către un inginer competent:
a) spălarea completă a tuturor țevilor
instalaţiei pentru a îndepărta orice reziduu

Cazanul trebuie să fie conectat la o instalaţie de
încălzire și / sau la o rețea de producție de apă
caldă menajeră, compatibilă cu performanțele
sale și, de putere.

3.2 - REGULI PENTRU INSTALARE
Instalarea trebuie să fie efectuată de către un tehnician calificat, care își asumă responsabilitatea pentru respectarea tuturor
legilor locale și / sau naționale publicate în Monitorul Oficial precum și standardele tehnice aplicabile.

3.3 - CONECTAREA LA INSTALAŢIE EXISTENTĂ SAU CARE SE MODERNIZEAZĂ

Coșul să fie potrivit pentru temperaturile produse prin ardere, calculate și construite în conformitate cu reglementările în
vigoare, izolat și fără ocluzii sau strangulări.



Hornul de fum este echipat cu un racord pentru evacuarea condensului.



Coșul de fum este echipat cu un regulator de tiraj.



Instalația electrică este construită în conformitate cu normele specifice și de către personal tehnic calificat.



Debitul, prioritatea și direcția de circulaţie a pompelor să fie adecvate.



Vasul, vasele de expansiune asigură absorbția totală a expansiunii fluidului conținut în instalaţie.



Instalaţia este spălată, curățată de noroi, de ancrasări, de săruri și au fost verificate etanşările.



Este prevăzut un sistem de tratare a apei de alimentare / reumplere.

Instruc
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Atunci când ansamblul de aparate este instalat pe instalaţii existente, să se asigure că:

3.4 - DESCĂRCARE DE AMBALAJE

Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate în caz
de rănire a persoanelor, animalelor sau lucruri ca
urmare a nerespectării celor de mai sus.

CazanulLamix este livrat gata ambalat, tot ansamblul protejat
de o carcasă din lemn și folie din plastic termocontractabil.
După îndepărtarea ambalajului, asigurați-vă că
livrarea este completă și nedeteriorată.
Dacă aveți dubii, nu utilizați acest aparat și contactați
furnizorul.

Elementele de ambalaj (cutii de carton, legat cu
bandă, pungi de plastic, etc.) Ele nu trebuie
lăsate la îndemâna copiilor, deoarece acestea
sunt potențiale surse de pericol.

În plicul introdus în camera de ardere se află documentele,
care includ:
Certificat de verificare a presiunii apei
Manuale pentru lucrările de instalare, întreținere și
operare
Garanția
Etichetă adezivă cu standardele locale privind
ventilația

3.5 - MANIPULAREA CAZANULUI
Pentru a manipula cazanul se poate folosi atât un
palet cât și urechile de ridicare prevăzute în acest
scop și plasate sub capacul carcasei.

Manipularea prin capra de ridicare
Scoateți diferitele părți din ambalaj.
Scoateți carcasa superioară pentru a avea acces la nivelul
camerei de ardere.

Manipularea pe transpalet

Scoateți placa frontală cu panoul de comandă integrat.
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Deschideți cele două cârlige de blocare de pe capacul camerei
de evacuare a gazelor arse, care sunt situate pe partea frontală
a acestuia.
Ridicați complet capacul pentru a localiza urechea de ridicare.

Ridicați cazanul cu prindere de urechea superioară cu ajutorul
unei capre de ridicare potrivită (a se vedea greutățile din tabelul
cu date tehnice).

3.6 - INSTALAREA
LAmix este un generator de căldură care preia aerul de
combustie necesar pentru procesul de ardere direct din
mediul în care este instalat.
Din acest motiv, este foarte important pentru siguranța
persoanelor care utilizează aparatul ca acesta să fie
instalat într-un mediu ventilat unde este întotdeauna
garantat un flux continuu de aer pentru combustie.
Prin urmare, este esențială realizarea prizelor de aerare
comunicând cu exteriorul, iar în conformitate cu ceea ce
este prevăzut de norma UNI 10683, acestea având
următoarele caracteristici:

contrar, ar trebui luate măsuri adecvate de siguranță (de
exemplu o placă pentru distribuirea sarcinii).

1.
Prezintă o secțiune transversală liberă de cel puțin
100 cm2;
2. Sunt făcute la o cotă apropiată de cea a pardoselei;
3. Trebuie protejate în mod adecvat printr-un grilaj metalic
sau plasă astfel încât secțiunea de trecere minimă să
nu fie redusă;
4. Să fie poziționate astfel încât să nu fie obstrucționate în
niciun fel.

Nu vă apropiați, și mai ales nu atingeți materiale
inflamabile cu suprafețele exterioare ale camerei de
ardere, deoarece ca urmare a utilizării continue a
produsului se poate ajunge la temperaturi ridicate.

Pentru a facilita curățarea, la camera de gaze arse a
cazanului
va trebui lăsat un spațiu liber, pe înălțime, nu mai mic decât
adâncimea a cazanului în sine și va trebui să se verifice
dacă cel puțin capacul camerei de fum se poate deschide
la 90 ° fără a întâlni obstacole.
Aparatul ar putea fi amplasat direct pe pardoseală,
deoarece acesta este echipat cu un cadru autoportant.
În etapa verificării de compatibilitate cu instalația constituie
o bună practică a verifica dacă substratul (pardoseala) are
o capacitate portantă (kg) potrivită cu greutatea produsului,
care trebuie să stea în repaus fără nicio susținere. În caz
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Pentru a facilita curățarea, în zona frontală a
cazanuluiva trebui lăsat un spațiu liber nu mai puțin de
lungimea sa, cu verificare dacă ușa se poate deschide la
90° fără a întâlni obstacole.

Instruc

Este necesar a fi remarcat că instalarea aparatului nu se va
efectua în spațiile în care există aparate sau dispozitive
susceptibile a depresuriza încăperea respectivă, față de
mediul extern și, prin urmare, ar cauza probleme de tiraj
naturale la sistemului de evacuare a gazelor arse (UNI
10683).

După instalare, cazanul va trebui să se
prezinte orizontal și stabil, pentru a reduce
orice vibrație și zgomote. În spatele
cazanului și pe ambele părți, de asemenea,
va trebui să lase un spațiu liber, astfel încât
să permită acceasul la fanta carcasei pentru întreținere,
De asemenea, lăsați un spațiu suficient pentru a permite
încărcarea rezervorului de peleți.

3.7 - CONEXIUNI INSTALAȚIE TERMICĂ
ATENȚIE!
Înainte de racordarea cazanului la
instalație se va efectua o spălare
minuțioasă a întregii tubulaturi cu un
produs adecvat în conformitate cu UNICTI 8065, pentru a îndepărta reziduurile
de prelucrare a metalelor și de sudură, ulei și grăsimi
care ar putea exista și, ajungând la cazan să determine
o funcționare nedorită.

sprijin.

ATENȚIE!
Fitingurile cazanului nu trebuie să fie
tensionate
prin
greutatea
proprie
sistemului de conducte din instalație;
instalați, prin urmare, pe suporți de

Dimensiunile conductelor de tur și retur sunt indicate pentru
fiecare model de cazan, în tabelul cu dimensiuni.
Asigurați-vă că la nivelul instalației există un număr suficient
de guri de aerisire.
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3.7.1 - CONEXIUNEA LA SERPENTINA
SCHIMBĂTORULUI DE SIGURANȚĂ
Generatoarele de căldură cu combustibil solid trebuie
instalate împreună cu dispozitive de siguranță
prevăzute de legile în vigoare. În acest scop, cazanele
LAmix sunt prevăzute cu un schimbător de căldură de
siguranță.
Pe acest schimbător de căldură de siguranță, va trebui să fie montate de
către instalator, o supapă de evacuare a căldurii (nu este prezentă în
livrare), al cărui bulb de control trebuie să fie introdus în montura plasată pe
partea din spate a cazanului LAmix.
ATENȚIE!
Admisia și evacuarea pot fi inversate între ele cu
condiția ca ventilul să fie instalat pe admisia cu apă
rece.

T6 T6

A se prevedea la evacuarea din schimbătorul de căldură, un tub de
evacuare vizibil prin pâlnie și un sifon care duc la un purjor adecvat.

T6

T4
T6

T4

EVACUARE
EVACUARE
ADMISIE

ASAMBLARE
CORECTĂ

ADMISIE

ASAMBLARE
GREȘITĂ
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T6

Instruc

ATENȚIE!
În absența unei astfel de precauții, o eventuală
funcționare a supapei de descărcare termică poate
provoca daune persoanelor, animalelor sau lucrurilor,
pentru care fabricantul nu poate răspunde.

3.7.2. REZERVORUL DE ACUMULARE INERȚIALĂ (PUFFER)
Pentru funcționarea corectă a generatorului trebuie să se
instaleze o pompă de circulație în cazan.
Pompa de recirculare în cazan, furnizată prin kit opțional,
va trebui să fie conectată așa cum se arată în figură.
Pompa de recirculare trebuie să asigure o temperatură de
retur egală sau mai mare de 55 °C.
Reglajul trebuie efectuat exclusiv de către panoul de
control al cazanului.
Eșecul în instalare, pe lângă limitarea duratei de
exploatare a cazanului, duce la anularea garanției.

ACUMULATORUL INERȚIAL (PUFFER)
Pentru cazanele cu lemne sau multi-combustibil, ca și în cazul
LAmix, acumularea inerțială este indispensabilă și trebuie să aibă
o capacitate între 35 și 60 litri pentru fiecare kW de putere a
cazanului.
Beneficii:
Datorită instalării rezervorului tampon, cu o singură încărcare de
lemn, devine posibilă, în anotimpurile intermediare, încălzirea
casei timp de 1-2 zile și pentru a produce apă caldă menajeră
timp de 4-5 zile în timpul verii.

ATENȚIE!
Duritatea apei de alimentare influențează
durata de exploatare a cazanului.
Cu apele furajere având o duritate mai
mare de 15 °f este întotdeauna
recomandabil un tratament al apei.
UNICAL, pentru a încuraja clienții săi, a dezvoltat un „KIT DE
RECIRCULARE PRIN REZERVOR DE ACUMULARE“
(PUFFER).
Kit-ul este furnizat ca o opțiune și este disponibil citând codul
de comandă cu privire la modelul specific de cazan.

Rolul acumulării inerțiale este să satisfacă cererea termică a
vârfurilor instalației de încălzire, reducându-se astfel, ca o
consecință, ciclurile de comutare și oprirea aparatului.
În acest caz, acesta are un efect pozitiv în ceea ce privește
întreținerea, curățarea cazanului, emisiile de gaze și impactul
asupra mediului. Utilizarea rezervorului tampon apare astfel
indispensabilă.

Dimensionarea unui Puffer în cazul multicombustibil, trebuie făcută ținând cont de
LEMNUL folosit.
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3.8. – LEGĂTURA LA COȘUL DE FUM
Pentru legarea tubulaturii de evacuare a gazelor arse trebuiesc
respectate reglementările locale și naționale.

Este interzis ca evacuarea produselor de
ardere ale LAmix să se facă în hornuri
comune.
Coșul de fum trebuie să respecte standardele
în vigoare.
O realizare corectă a traseului coșului este
necesară pentru a facilita, în cazul întreruperii
de furnizare a energiei electrice, fluxul normal
al gazelor arse din camera de ardere spre exterior.
Trebuie amintit că disiparea căldurii în exces este gestionată
într-o manieră optimă de către unitatea de control electronic.
Mai jos, sunt redate particularităţile principale care
caracterizează tubulaura de evacuare a gazelor arse în
conformitate cu prevederile din reglementările tehnice și
locale:

Coşul de fum trebuie să fie prevăzut cu trape de
inspecție etanșe;

Înălțimea minimă a conductei direct conectată la
evacuarea de gaze arse ale cazanului trebuie să fie
între 2 şi 3 m;

Dacă traseul pe orizontală este necesar, este
recomandabil să se efectueze pe o lungime maximă
de 1,5 m și cu o înclinaţie de 3 la 5% pentru a
promova eliberarea fumului;

Numărul maxim de coturi de 90° utilizabil este de 3.


Capătul terminal al coşului de fum este cu
protecţie la vânt şi ploaie pentru a evita







În camera în care generatorul de căldură este instalat nu
trebuie să existe sau să fie instalate hote de evacuare gaze
arse, pentru a se evita punerea mediului într-o depresiune.
Este interzisă închiderea orificiilor de ventilație.
Asiguraţi curăţarea coșului de fum, cel puțin anual; se
recomandă să se efectueze o curățare completă atât a
coșului de fum cât şi a tubulaturii de racordare cu cazanul.

Limitator / regulator
de tiraj
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Cutie cu
funingine şi
de evacuare
a
condensului

O atenţie deosebită ar trebui acordată la montajul instalaţiei,
prin legarea la pământ, pentru protecția împotriva
descărcărilor electrice atmosferice.
Protecția este importantă nu numai pentru
dispozitivele electronice prezente, dar mai
ales
pentru
siguranţa
utilizatorilor.
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Se recomandă a fi utilizate numai conductele
de evacuare adecvate pentru tipul de
combustibil utilizat.
Este
exclusă
orice
responsabilitate
contractuală
și
extra-contractuală
a
producătorului pentru daunele provocate de erori de
instalare și utilizare sau prin nerespectarea instrucțiunilor
furnizate de producător.



Instruc

Hornul de fum este de o importanță fundamentală pentru buna
funcționare a cazanului: va fi, prin urmare, necesar ca hornul să
fie rezistent la apă și etanș.
Hornurile vechi sau noi, construite fără a respecta specificațiile
relevante pot fi ameliorate în mod convenabil prin intubarea
coșului de fum respectiv.
Dacă este necesară introducerea unei conducte metalice în
interiorul coșului de fum existent atunci se va umple cu izolant
corespunzător spaţiul dintre conducta metalică și coșul de fum.
Coşurile realizate cu blocuri prefabricate trebuie să aibă
articulațiile perfect sigilate pentru a se evita condensarea gazelor
de ardere şi contaminarea pereților pentru absorbție.
Gura racordului la horn se recomandă a fi orientată la 45 °
faţă de horn.
La baza coșului va trebui să fie o deschidere de vizitare pentru
fum.
Izolați conducta de racord la coșul de fum pentru a reduce
pierderile de căldură și reducerea zgomotului de funcționare.
Dimensiunile coșului de fum trebuie să asigure tirajul necesar
pentru buna funcționare a cazanului.
Un tiraj insuficient, cauzează evadările de fum de la generator, şi
o reducere semnificativă a puterii; din contră, un tiraj în exces
determină o creștere anormală a puterii, o creștere a temperaturii
gazelor arse în coșul de fum și consumul excesiv de combustibil.

alterarea stării de suprapresiune ușoară
undeeste situat coșul (sunt interzise terminaţiile
coşului de fum cu o secțiune orizontală);
Suprafața terminalului (hornului), va trebui să fie de
cel puțin două ori secțiunea coșului;
Canalele de evacuare trebuie să fie făcută din
materiale potrivite, pentru a rezista la produsele de
ardere și la eventualul condens a acestora (supapa
de control poate activa descărcarea de posibilele
condensuri formate);
Conductele trebuie să fie construite astfel încât să
se asigure o etanşeitate maximă la fum (UNI
10683);
Se recomandă izolarea conductei, în special în
partea sa exterioară expusă la intemperii.

3.8.1. EVACUARE PRIN PERETE EXTERIOR

Terminal
protecţie la
intemperii
(horn)

DA

NU

corpul
hornului

NU

Limitator / regulator de
tiraj

Tubulatură de
evacuare

Cutie cu funingine şi de
evacuare a condensului

Una dintre soluțiile de instalare poate fi de a plasa cazanul în
vecinătatea unui perete exterior al locuinței, astfel încât
evacuarea gazelor de ardere are loc direct spre exterior. Tabelul
prezintă unele indicaţii pentru această configurație specială a
instalaţiei:





Este necesar ca conducta de evacuare a fumului, dacă duce
complet spre exterior, să fie cu pereți dubli pentru a garanta fie o
rezistență mai mare la agenții atmosferici fie adaptată la
temperatura gazelor arse

Se asigură întotdeauna prezența unei trape de control
care să permită efectuarea de curăţenie eficientă și
regulată, precum și evacuarea oricărui condens
format;
Terminalul coșului de fum trebuie să fie strict anti-vânt
şi ferit de ploaie;
Faceți o izolație corespunzătoare a conductei de gaze
arse în secțiunea de trecere prin perete
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3.8.2. EVACUARE PRIN COȘ TRADIȚIONAL CU TERMINAL
Terminal
protecţie la
intemperii
(horn)

DA

NU

corpul
hornului

NU

Limitator / regulator
de tiraj

Tubulatură de
evacuare

Gazele de ardere rezultate prin arderea pe peleți pot fi
descărcate, de asemenea, folosind un coș pre-existent
tradițional, condiția ca acest lucru se realizează în conformitate
cu reglementările. Enumerăm pe scurt câteva dintre
principalele caracteristici evidențiate în standard și dispunerea
de un coș de fum bun:

Izolaţia adecvată şi în special izolarea completă a
traseului exterior expus în atmosferă;

Secțiune internă constantă (nu trebuie să existe gâtuiri în
secțiune;

Realizat cu un material rezistent la temperaturi ridicate, la
acțiunea produselor de ardere și la acțiunea corozivă a
condensului eventual format;

Trasee predominant verticale cu devieri nu mai mari de
45°.

Este recomandabil să se prevadă o cameră de colectare a
materialului solid și / sau orice condensare, vizitabilă prin
intermediul unei uşi închisă ermetic. Este recomandabil să
urmeze prescripţiile din standardele UNI 9615 și 9731
pentru proiectarea secțiunii coșului și în orice caz să nu
realizeze conducte cu o secțiune mai mică de 100 mm. În
cazul în care acestea au secțiuni majore este necesar a
introduce o conductă de oțel în interiorul zidului.
tubulatura trebuie să fie în mod
adecvat izolată cu un material rezistent la
temperaturi înalte și etanşată în raport cu
hornul extern.

Instruc
țiuni pentru lucr

Container funingine vizitabil,
cu eventuala evacuare a
condensului
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3.9 - CONEXIUNI ELECTRICE
informaţii generale
Siguranța electrică a aparatului este realizată numai atunci când
ansamblul este corect conectat la un sistem de împământare
eficace, executat în conformitate cu standardele de siguranță
actuale: acestea sunt total nepotrivite pentru legarea la pământ
prin tubulatura de gaz, apă și încălzire.
Este necesar să se verifice această cerință fundamentală de
siguranță; în caz de îndoială, este necesar un control precis al
sistemului electric de un personal calificat profesional, deoarece
producătorul nu este responsabil pentru orice daune cauzate de
neefectuarea împământării instalaţiei.
Mai departe, personalul calificat profesional, va verifica dacă
instalaţia electrică este potrivită puterii maxim absorbite de
aparat, indicată pe placă, asigurându-se, în special, că secțiunile
de cablu electric sunt potrivite puterii absorbită de dispozitiv.
Pentru alimentarea generală a aparatului cu energie electrică, nu
sunt permise adaptoare, prize multiple și / sau extensii.
Utilizarea oricăror componente care utilizează energie electrică
presupune respectarea unor reguli fundamentale:
•
nu atingeți aparatul cu părți umede ale corpului si / sau
picioare umede și / sau goale;
•
nu trageți de cablurile electrice;
•
nu lăsați ansamblul de aparate expus la intemperii (ploaie,
soare, etc.) cu excepția cazului în care este prevăzut în mod
explicit;
•
nu permiteţi ca ansamblul de aparate să fie utilizat de către
copii sau persoane fără experiență.

3.10-

Conexiune la rețeaua electrică la 230V
Conexiunile electrice sunt prezentate în secțiunea 3.14.
Instalarea cazanului necesită conexiune electrică la o rețea de
230 V - 50 Hz.
Această conexiune trebuie să fie făcută în conformitate cu
standardele actuale IEC.
PERICOL!
Instalația electrică trebuie efectuată numai de
către un tehnician calificat.
Înainte de efectuarea conexiunilor sau de orice
operațiune asupra părților electrice, deconectați
întotdeauna de la reţeaua electrică şi asiguraţi-vă că nu este
posibilă o conectare accidentală.
Se reamintește că este necesar să se instaleze pe linia de
alimentare electrică a cazanului un întrerupător bipolar cu o
distanță între contacte mai mare de 3 mm, ușor de accesat, astfel
încât să deservească operațiuni de întreținere rapidă și în condiții
de siguranță.
Înlocuirea cablului de alimentare trebuie să fie efectuată de către
personalul de service autorizat. Nerespectarea celor de mai sus
compromite siguranța aparatului.

UMPLEREA INSTALAŢIEI
NOTĂ!
Înainte de umplerea sistemului, verificați de preîncărcarea vasului de expansiune, care va trebui
să fie de 1,5 bari: dacă este mai mică, se va
restabili presiunea în acesta.
În sistemele cu un vas închis, presiunea apei din
sistemul de încălzire - cu instalaţia rece - nu
trebuie să fie mai mică de 1 bar; în caz contrar, se
va acționa asupra robinetului de umplere a
instalaţiei. Operația trebuie efectuată cu instalaţia
la rece.
Manometrul introdus în instalaţie, permite citirea
presiunii din circuit.
ATENȚIE!
Nu se amestecă apa din sistemele de
încălzire cu substanțe antigel sau anti
coroziune în concentrații greșite! Acestea
pot deteriora garniturile și cauza zgomot în
timpul funcționării.
Producătorul
nu
își
asumă
nicio
responsabilitate în caz de rănire a
persoanelor, animalelor sau lucruri ca urmare
a nerespectării celor de mai sus.

Odată ce toate conexiunile de
instalaţii sunt pregătite, procedaţi
la verificarea de presiune dacă
racordurile rezistă la presiunea
apei din instalaţie, prin umplerea
cazanului.
Această operație trebuie efectuată cu precauție
respectând următoarele etape:
deschideţi ventilele de aerisire, de la radiatoare
și / sau de la distribuitoare;
deschideţi treptat robinetul de alimentare a
instalaţiei asigurându-vă că sistemul de supape
automate de aerisire din instalaţie funcționează
în mod corespunzător;
închideți
robinetele
de
aerisire
ale
radiatoarelor, bateriilor radiante și / sau de
distribuție a coloanelor de îndată ce apare apa;
verificați pe manometru presiunea să atingă
valoarea de aproximativ 1 bar;
închideți robinetul de umplere instalație și apoi
aerisiți din nou prin supapele de aerisire
radiatoare, baterii radiante și / sau la
colectoarele de distribuție coloane;
verificați etanșeitatea tuturor racordurilor;
după ce ați făcut prima aprindere a cazanului și
ați încălzit instalația, opriți funcționarea pompei
și repetați operațiile de aerisire;
lăsați instalația să se răcească și, dacă este
necesar, readuceți presiunea apei la 1 bar.
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3.11-

SCHIȚE DE INSTALAȚII

Următoarele diagrame sunt doar de îndrumare și nu sunt obligatorii.
UNICAL nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori sau omisiuni.

3.11.1

- INSTALAȚIE CU CAZAN LAmix PENTRU ÎNCĂLZIRE ȘI PREPARARE APĂ CALDĂ CU PUFFER

Acest sistem prevede gestionarea unei acumulări de căldură prin
stratificare pentru prepararea apei calde.
Cazanul poate fi instalat fiecu vas deschis fie cu vas închis (în
conformitate cu regulile dictate de R).
În cazul instalării cu vas închis, instalatorul trebuie să prevadă
asamblarea pentru o presiune minimă și maximă și supapa de
evacuare a căldurii.
În diagramă sunt prezentate pompa P3 instalația de încălzire și
pompa P2 de la boiler.
Atenție: Supapa de amestec la 55 °C este obligatorie;
aceasta va opera echilibrul de temperatură între coloanele
de tur și retur a cazanului, amestecarea în mod constant a
debitului de apă rece din retur și se evită, astfel, fenomenele
de condens.
În această configurație, sondeleS2, S3, S4 și S5 sunt necesare.
Sonda S5 permite citirea valorii temperaturii de retur.
Pompa P2 de boiler este pornită la trecerea cazanului în regimul
de lucru continuu, până la atingerea valorii de stare impusă prin
parametrul P1, după care funcționează ca pompă de încărcare

pentru alimentarea acumulatorului termic.
În această fază funcționarea pompei este acționată de diferența
de temperatură dintre sonda S4 și sonda S2.
Reducerea valorii temperaturii între S4 și S2 determină oprirea
pompei.
Mărirea diferenței de temperatură determină repornirea.
Funcționarea instalației de încălzire:
Pompa P3 de la instalația de încălzire în această configurație
este conectată direct pe acumulator și, prin urmare, nu depinde
de temperatura cazanului, ci depinde doar de temperatura din
acumulator.
Funcționarea pompei instalației de încălzire P3 depinde de
valoarea temperaturii măsurate de către senzorul S3 și
funcționarea acesteia este legată de parametrul nr. 3.
De aceea, dacă acumulatorul are o temperatură egală sau mai
mare decât cea a parametrului P3, la solicitarea termostatului
timer, se pornește pompa instalației P3, chiar dacă cazanul este
rece.

INSTALAȚIE SANITARĂ
CU RETUR
REȚEA DE
APĂ

SUPAPĂ
AMESTEC
TERMOSTATICĂ

SUPAPĂSIGURANȚĂ
3 BAR
SUPAPĂ AUTOMATĂ DE
AERISIRE
SONDĂ GAZE •
S4

S3
SUPAPĂ
AMESTEC
MANUAL

S2
VAS
EXPANSIUNE

AB

CAZAN LAmix

POMPA P2
BOILER

Instruc

S5
SCHIMBĂTOR CU
ACUMULARE

SUPAPĂ
AMESTEC
55 °C AUTOMATĂ

Legenda Senzorilor:
S2: senzor de temperatură punct inferior la acumulare
S3: senzor de temperatură punct superior la acumulare
S4: senzor de temperatură pe coloana de tur a cazanului
S5: senzorul de temperatură pe coloana de retur a cazanului

(*) Debitul în litri / oră specific pompei P2 trebuie determinat
ținând cont de puterea nominală livrată de cazan și cu ajutorul
unui Δt = 15 °C
Este recomandabil să nu se reducă valoarea parametrului P0
la o valoare mai mică de 75 °C în timpul funcționării cazanului
pe lemne

.
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POMPA
P3
INSTALAȚIE
ÎNCĂLZIRE

LISTA PARAMETRILOR (încărcare peleți cu spirală melc la 8,5 rpm)
Parametrul
Temperatura de lucru a cazanului (°C)

85

1

Temperatura minimă cazan la start circulație (°C)

55

2

Temperatura maximă de alarmă a cazanului (°C)

90

3
4

Temperatura de pornire pentru boilerul de acumulare (°C)
Temperatura de oprire pentru boilerul de acumulare (°C)

55
65

5

Temperatura maxima a boilerului sau protecția la acumularea solară (°C)
Diferența termică pentru încălzire (°C)

90

Diferența termică pentru boiler (°C)

8
10

8

Diferență termică maximă pentru corpul de cazan (°C)

4

9

Diferența termică de lucru pentru panouri solare (°C)

10

10

Timpul de întârziere la oprirea în standby arderea pe lemne (secunde)

50

11
12

Numărul de încercări test aprindere arzător

2
15

13

Timpul de detectare a stabilității flăcării arzătorului (secunde)
Etapa de modulare a combustibilului și a aerului după temperatura cazanului
(**)
Timpul de curățare arzător (secunde)

30

16
17

Timp Pre-aprindere arzător (secunde)
Timpul de preîncărcare combustibil până la aprindere (secunde)

80
68

18

Timp precombustie arzător (minute)

3

19

Timpul de acționare pentru motorul melcului ON (secunde) (*)

7

20

13

21

Timp de pauză pentru motorul melcului OFF (secunde) (*)
Timp post rotire melc 2 (secunde)

22

Timp curățare finală arzătoare (secunde)

6

23
24
25

Viteză de ardere lemn (%)
Viteza ventilatorului la aprindere arzător (%)
Viteza nominală ventilator combustie arzător (%)

78
62
67

26
27

Viteza minimă ventilator combustie arzător (%)

55

Temperatura minimă de funcționare cu panouri solare °C

160

28
29

Temperatura maximă a gazelor de ardere lemne cu modulație la -15 ° C

210
200

14
15

31

mod. 34

0

6
7

30

LAmix

Durata ciclului arzător de aprindere (minute)

Temperatura maximă a gazelor de ardere arzător cu modulație la -15 ° C

5
60

8

PARAMETRI DE TEST SONDE
Sonda 0: 0 dacă este absent, egal cu 1 dacă este prezent

0

Sonda 2: 0 dacă este absent, egal cu 2 dacă este prezent

2

Sonda 2: 0 dacă este absent, egal cu 4 dacă este prezent
Sonda 4: indiferent dacă este absent, egal cu 8 dacă este prezent

4
8

Sonda 2: 0 dacă este absent, egal cu 16 dacă este prezent

16

Parametrul de introdus pentru configurarea sondelor

30

PARAMETRU FUNCȚIONAL
Pred. 1 = 0 dacă Boilerul este absent - 1 pentru Boiler prezent

1

Pred. 2 = 0 boiler de tip serpentină - 2 pentru Boiler combinat cu Puffer

2

Pred. 3 = 0 dacă panoul Solar este absent - 4 în prezenţă Panou Solar

0

Pred. 4 = 0 pentru detecţie optică - 8 pentru detecţie gaze arse ascendente

0

Parametrul de introdus pentru setările funcționale

3

(*) Date indicative; Înainte de a începe realizaţi calculul debitului cazanului conform indicațiilor de la punctul 3.15.3.
(**) Acest parametru determină valoarea puterii minime a cazanului. Poate fi modificat EXCLUSIV de un personal autorizat.
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3.11.2 - INSTALAȚIE CU CAZAN LAmix PENTRU ÎNCĂLZIRE ȘI PREPARARE APĂ CALDĂ CU PUFFER
+ INSTALAŢIE SOLARĂ
Acest sistem prevede gestionarea unei acumulări de căldură prin
stratificare pentru prepararea apei calde.
Cazanul poate fi instalat fie cu vas deschis fie cu vas închis (în
conformitate cu regulile dictate de R).
În cazul instalării cu vas închis, instalatorul trebuie să prevadă
asamblarea pentru o presiune minimă și maximă și supapa de
evacuare a căldurii.
În diagramă sunt prezentate pompa P3 la instalația de încălzire,
pompa P2 de la boiler şi pompa P1 de la panourile solare.
Atenție: Supapa de amestec la 55 °C este obligatorie;
aceasta va opera echilibrul de temperatură între coloanele de
tur și retur a cazanului, amestecarea în mod constant a
debitului de apă rece din retur și se evită, astfel, fenomenele
de condens.
În această configurație, sondele S2, S3, S4 și S5 sunt
necesare și, dacă sunt instalate panouri solare, de asemenea,
sonda S0.
Sonda S5 permite citirea valorii temperaturii de retur.
Pompa P2 de la boiler este pornită la trecerea cazanului în
regimul de lucru continuu, până la atingerea valorii de stare
impusă prin parametrul P1, după care funcționează ca pompă de

încărcare pentru alimentarea acumulatorului termic.
În această fază funcționarea pompei este acționată de diferența
de temperatură dintre sonda S4 și sonda S2.
Reducerea valorii temperaturii între S4 și S2 determină oprirea
pompei.
Mărirea diferenței de temperatură determină repornirea.
Funcționarea instalației de încălzire:
Pompa P3 de la instalația de încălzire în această configurație
este conectată direct pe acumulator și, prin urmare, nu depinde
de temperatura cazanului, ci depinde doar de temperatura din
acumulator.
Funcționarea pompei instalației de încălzire depinde de valoarea
temperaturii măsurate de către senzorul S3 și funcționarea
acesteia este legată de parametrul nr. P3.
De aceea, dacă acumulatorul are o temperatură egală sau mai
mare decât cea a parametrului P3, la solicitarea termostatului
timer, se pornește pompa instalației P3, chiar dacă cazanul este
rece.
În cazul unei instalații de tip boiler combinat, echipat cu o
serpentină, și se folosesc panourile solare trebuie activată sonda
S0 pentru panouri solare.

s
o
INSTALAȚIE
SANITARĂ CU RETUR

SUPAPĂ
SIGURANȚĂ
3 BAR

REȚEA DE
APĂ

SUPAPĂ
AMESTEC
TERMOSTATICĂ

VE1

SUPAPĂ AUTOMATĂ DE
AERISIRE

S4
S3

(
I
)

SUPAPĂ
AMESTEC
MANUAL
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POMPA
P3
INSTALAȚIE
ÎNCĂLZIRE

VAS
EXPANSIUNE
S5
AB
( r

CAZAN LAmix

( *)POMPA P2 ‘
BOILER

SCHIMBĂTOR CU
ACUMULARE

POMPA P1
CIRCUIT
SOLAR

SUPAPĂ
AMESTEC

55 °C AUTOMATĂ

Legenda Senzorilor:
S0: senzor pentru temperatura la panourile solare
S2: senzor prag inferior temperatură la acumulator
S3: senzor prag superior temperatură la acumulator
S4: senzor de temperatură coloană de tur cazan
S5: senzor de temperatură coloană de retur cazan
(*) Debitul în litri / oră specific pompei P2 trebuie
determinat ținând cont de puterea nominală livrată de
cazan și cu ajutorul unui At = 15 °C
Este recomandabil să nu se reducă valoarea
parametrului P0 la o valoare mai mică de 75 °C în
timpul
funcționării
cazanului
pe
lemne.
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SONDĂ GAZE •

Parametrul

LISTA PARAMETRILOR(încărcare peleți cu spirală melc 8,5 rpm)

LAmix

mod. 34

0

Temperatura de lucru a cazanului (°C)

85

1

Temperatura minimă cazan la start circulație (°C)

55

2

Temperatura maximă de alarmă a cazanului (°C)

90

3
4

Temperatura de pornire pentru boilerul de acumulare (°C)
Temperatura de oprire pentru boilerul de acumulare (°C)

55
65

5

Temperatura maxima a boilerului sau protecția la acumularea solară (°C)
Diferența termică pentru încălzire (°C)

90

Diferența termică pentru boiler (°C)

8
10

8

Diferență termică maximă pentru corpul de cazan (°C)

4

9

Diferența termică de lucru pentru panouri solare (°C)

10

10

Timpul de întârziere la oprirea în standby arderea pe lemne (secunde)

50

11
12

Numărul de încercări test aprindere arzător

2
15

13

Timpul de detectare a stabilității flăcării arzătorului (secunde)
Etapa de modulare a combustibilului și a aerului după temperatura cazanului
(**)
Timpul de curățare arzător (secunde)

30

16
17

Timp Pre-aprindere arzător (secunde)
Timpul de preîncărcare combustibil până la aprindere (secunde)

80
68

18

Timp precombustie arzător (minute)

3

19

Timpul de acționare pentru motorul melcului ON (secunde) (*)

7

20

13

21

Timp de pauză pentru motorul melcului OFF (secunde) (*)
Timp post rotire melc 2 (secunde)

22

Timp curățare finală arzătoare (secunde)

6

23
24
25

Viteză de ardere lemn (%)
Viteza ventilatorului la aprindere arzător (%)
Viteza nominală ventilator combustie arzător (%)

78
62
67

26
27

Viteza minimă ventilator combustie arzător (%)

55

Temperatura minimă de funcționare cu panouri solare °C

160

28
29
30

Temperatura maximă a gazelor de ardere lemne cu modulație la -15 ° C

210
200

6
7

14
15

31

Durata ciclului arzător de aprindere (minute)

Temperatura maximă a gazelor de ardere arzător cu modulație la -15 ° C
PARAMETRI DE TEST SONDE

5
60

8

Sonda 0: 0 dacă este absent, egal cu 1 dacă este prezent

1

Sonda 2: 0 dacă este absent, egal cu 1 dacă este prezent

2

Sonda 2: 0 dacă este absent, egal cu 4 dacă este prezent
Sonda 4: indiferent dacă este absent, egal cu 8 dacă este prezent

4
8

Sonda 2: 0 dacă este absent, egal cu 16 dacă este prezent

16

Parametrul de introdus pentru configurarea sondelor
PARAMETRU FUNCȚIONAL

31

Pred. 1 = 0 dacă Boilerul este absent - 1 pentru Boiler prezent

1

Pred. 2 = 0 boiler de tip serpentină - 2 pentru Boiler combinat cu Puffer

2

Pred. 3 = 0 dacă panoul Solar este absent - 4 în prezenţă Panou Solar
Pred. 4 = 0 pentru detecţie optică - 8 pentru detecţie gaze arse ascendente

4

Parametrul de introdus pentru setările funcționale

7

0

(*) Date indicative; Înainte de a începe realizaţi calculul debitului cazanului conform indicațiilor de la punctul 3.15.3.
(**) Acest parametru determină valoarea puterii minime a cazanului. Poate fi modificat EXCLUSIV de un personal autorizat.

3.12.1

- PANOUL DE COMANDĂ
-

LOCALIZAREA

COMUTATORULUI

1 - Comutator general
(pe partea dreaptă a cazanului)

3.12.2

GENERAL

ŞI

A

TERMOSTATULUI

DE

SIGURANŢĂ

2 - Termostat de siguranță cu resetare manuală
(pe partea dreaptă a cazanului)

- INSTRUMENTE PANOU FRONTAL

14

13

POMPA INSTALAŢIEI
CENTRALĂ ÎNCĂLZIRE

11 10

COMBUSTIBIL

VENTILATOR

9
8
Instruc

PANOURI SOLARE INTEGRARE
SERPENTINĂ

12

1

2

3

4

5

6

7
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3.12

LEGENDA

1. - Unitate de afișare cu 4
linii de maximum 20 de
caractere

8.

- Tastă meniu programare şi setare
de parametri (editat de către personalul
autorizat)

9.

- taste pentru a parcurge ecranele de afișare

2. - butonul de resetare generală centrală
10. - Indicator luminos: Ventilator
3. - Tasta de schimbare Sezon: Vară / Iarnă

4. - Tastă pre comandă Oprit / Automat
arzător / Reset alarme cu resetare manuală

5. - Tastă schimbare prioritate: Apă caldă menajeră /
încălzire
6. - Taste pentru a parcurge ecranele de afișare

7. - Butonul pornire / Funcţia Stand-by Cazan pe
lemne (de fiecare dată când se începe un
ciclu de funcționare de ardere a lemnului)

11.- Indicator luminos: Transportor spirală melc
combustibil

12. - Indicator luminos: Pompa de încălzire P3

13. - Indicator luminos: Pompa P2 boiler /
acumulator

14. - Indicator luminos: Panouri
solare

La şarja de lemn încărcată atunci când cazanul se
află încă în faza de „ardere“ nu este nevoie să
apăsați butonul 7 pentru un nou ciclu. Dacă
încărcarea se realizează când cazanul se află în
faza de așteptare, după ce aţi închis ușa cazanului,
este necesar să apăsați butonul 7, buton pentru a
începe
un
nou
ciclu
de
combustie.
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3.12.3- DOTĂRI TEHNICE GENERALE
Principalele caracteristici ale unității de control sunt următoarele:
- Microprocesor echipat de memorie EEPROM (în caz de pană
de curent, toate ajustările și stările de funcționare vor reveni
așa cum au fost stabilite în timpul stării anterioare).
- Memoria non-volatilă (datele stocate rămân în memorie timp
de aproximativ 10 de ani, fără alimentare).
- Ecran cu cristale lichide cu patru linii de 20 de caractere.
- Program de auto-diagnosticare pentru detectarea lipsei
legăturilor sau defectarea sondelor de temperatură.
- Diagnosticare și afișaj prin vizualizarea a 8 alarme.

3.12.4

Dotarea cu sonde:
cele 4 sonde PTC cu izolație cablu din silicon şi simeringuri de 6
mm din oțel inoxidabil;
# 1 sondă PT1000 cu izolație cablu din silicon si simeringuri 6
mm din oțel inoxidabil pentru circuitul solar.
# 1 sondă PT1000 cu izolaţie din fibră de sticlă și plasă metalică
simering de 6 mm din oțel inoxidabil pentru gaze arse.
Ventilator cu invertor integrat pentru controlul turaţiei.
Schiţa clablajului plasată pe partea laterală a cazanului, pentru
conexiunile electrice ale pompelor de circulație.

- UTILIZAREA UNITĂŢII CENTRALE

Cu referire la imaginea precedentă se prezintă în detaliu interfaţa
cu utilizatorul.
Afişajul oferă în timp real toate informațiile, cum ar fi
temperaturile sondelor, starea de pregătire și funcționare a
cazanului și a alarmelor.
Există 4 linii de 20 de caractere, iar software-ul oferă toate
informațiile de pe trei pagini.

A patra linie furnizează informații despre selecțiile și starea de
funcţionare a cazanului.
Pornind de la stânga la dreapta, primul caracter descrie selecția
(E) pentru Vară / (I) pentru Iarnă.
Glisând spre dreapta se afișează necesarul de căldură (RISC)
sau prioritatea pentru apă caldă (ACS) sau niciun necesar (Toff).

Prima pagină oferă citirea celor trei sonde de tur, retur cazan și
temperatura gazelor arse.

Cele două indicaţii prezintă respectiv modul operațional al
cazanului şi faza de operare.
Tastatura este compusă din 8 butoane, cu ajutorul cărora se
parcurg paginile și se selectează starea cazanului.

Utilizarea butoanelor 9
şi 6
,având săgeţi direcționale pe
panou, permite parcurgerea celor trei pagini.
Cea de a doua pagină permite citirea sondelor de la panourile
solare, şi pragurile de temperatură inferior şi superior pentru
boilerul de acumulare.

Butonul 3
iarnă.

este folosit pentru a schimba sezonul de vară /

Butonul 7
servește pentru a începe funcția de ardere a
lemnelor. Mai mult decât atât, cu acelaşi buton, în cazul unei
alarme sonore pentru temperatura maximă, se opreşte manual
alarma sonoră.
Butonul 5
servește la selecţia manuală a priorităţii între
încălzire și prepararea de apă caldă menajeră, în cazul în care
cazanul
funcționează
prin
intermediul
unui
boiler.

Instruc

Cea de a treia pagină afișează intensitatea flăcării arzătorului,
viteza ventilatorului și starea alarmelor pe o scară de la 0 la 255.
Dacă flacăra arzătorului > 20 atunci cazanul este considerat
aprins.
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Butonul 4
schimbă regimul de selecție: Automat / Arzător /
Lemn / Off.
Mai mult decât atât, acelaşi buton preia funcția dublă a butonului
de resetare alarme şi armare manuală.

3.12.5 - SELECTAREA MODULUI DE FUNCŢIONARE (cu butonul 4)
Cazanul poate fi setat în trei moduri de operare printr-un selector
electronic, distinct în patru poziții:
1.
Automat, definit de menţiunea
AUT
2.
Numai arzătorul, definit de menţiunea
BRIT
3.
Numai lemne, definit prin menţiunea
LEG
4.
Cazan dezactivat, definit prin menţiunea
--Comutarea se obține prin apăsarea lungă a butonului 4
însoţit de două „bip-uri“ scurte apoi unul lung
Fiecare modificare de selecție este stocată în memoria nonvolatilă.
În modul automat, cazanul funcționează fie prin arderea lemnului,
fie cu ardere prin arzător.
În operațiunea de funcţionare numai cu lemne iniţierea
combustiei se realizează manual de către utilizator. În acest mod
de funcționare arzătorul este oprit.
În timpul funcționării numai cu arzător combustia pe lemne
rămâne oprită, iar circuitul va gestiona exclusiv funcțiile
arzătorului, în acest context, arzătorul va fi activat automat la
cererea crono-termostatului ambiental sau din partea boilerului /
de acumulare pentru producerea de apă caldă menajeră.
FUNCŢIONAREA AUTOMATĂ ARZĂTOR / LEMNE
Predispoziția automată gestionează comutarea automată între
arderea lemnului și arderea cu arzătorul.
Ciclul de foc cu lemne trebuie să fie iniţiat manual prin intermediul
butonului 7
această operație, activând un temporizator, care
se resetează automat dacă există o producție de căldură și prin
pornirea pompei de circulație (încălzire sau boiler / acumulare)
sau când cazanul se află la temperatura programată de lucru.
Ciclul de lemne rămâne activ până la epuizarea combustibilului și
încetând livrarea de căldură de la cazan; apoi Cronometrul se
iniţiază și la expirarea timpului, se produce o schimbare în standby a funcției de lemne și schimbul automat pe arzător.
Aşadar, în cazul în care ciclul de ardere pe lemne se află în
stand-by și apare o cerere de apă caldă menajeră sau de
încălzire, unitatea de control electronic porneşte combustia
arzătorului cu următoarele cicluri de funcționare.
SECVENȚELE DE OPERARE A ARZĂTORULUI
Procedura de funcționare a arzătorului implică o succesiune de
operații, în faze definite.
Iniţierea de combustie depinde de cererea de încălzire sau apă
caldă menajeră și este automată; secvența urmează 7 faze
distincte din lista de mai jos:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arzător staționar (Stand By)
Curăţire
Pre-aprindere
Aprindere
Pre-combustie
Combustie
Menţinere
Stingere

Faza 0, indicată pe afișaj prin „STBY“, definește starea de
repaus a arzătorului.
Faza 1, indicat pe ecran prin „Puli“, este curățarea arzătorului
prin pornirea ventilatorului la puterea maximă.
Faza 2, indicată pe afișaj prin „PreA“, este aceea în care turația
ventilatorului este reglată de viteza de aprindere fiind activat
simultan și simultan aprinzătorul.
Faza 3, indicată pe afișaj prin „Acce“, este aceea în care se face
o încercare de aprindere cu pre-încărcare de combustibil
Faza 4, indicată pe afișaj prin „PreC“, este următoarea după
pornire, și permite prepararea unui pat bun de jar; Prin urmare,
viteza ventilatorului este setată pe viteza de funcționare normală,
iar combustibilul nu este utilizat.
Faza 5, indicată pe afișaj prin „COMB“, este aceea în care se
alimentează cu combustibil în cicluri cu pauze; ventilatorul
funcţionează modulat, aşa cum arde combustibilul, prin citirea
optică a patului de jar. Prin urmare, în cazul în care intensitatea
flăcării scade în timpul de alimentare cu combustibil, în mod
proporțional, este mărită cantitatea de aer de combustie necesar,
pentru a echilibra relația cu combustibilul.
Faza 6, indicată pe afișaj prin „Mant“, este aceea a întreținerii, în
care cazanul ajunge la temperatura de lucru. La acel moment,
alimentare cu combustibil este suspendată și este așteptată
epuizarea combustiei. La final, în cazul în care timpul de
staționare este mai lung, curățenia finală se efectuează cu viteza
maximă de suflare.
Faza 7, indicată pe afișaj cu scris „Speg“, este aceea a stingerii.
În cazul în care necesarul de căldură este epuizat, se efectuează
închiderea controlată a flăcării și apoi comandată viteza maximă
de suflare pentru curățarea finală a arzătorului.
Sistemul modulează automat puterea temperaturii cazanului, în
funcţie de temperatura gazelor arse și prin detecţia optică a
combustiei.
FUNCŢIONAREA PRIN COMBUSTIE DE LEMNE
Operarea cu ardere de lemne se porneşte prin apăsarea
butonului 7
(va rămâne activă până la epuizarea de
combustibil.
Acest lucru are loc prin intermediul unui temporizator intern în
microprocesor și comutabil din meniul de programare tehnică;
este reîncărcat automat la pornirea pompei de circulație
(încălzire sau boiler / acumulare) sau când cazanul își
menținerea temperatura de lucru.
În cazul în care nu mai este nevoie de producția de energie
termică și timpul cronometrului a expirat, sistemul intră în standby.
DEZACTIVAREA CAZANULUI
Cu această comandă cazanul este scos din funcţionarea de
combustie, putând exploata producția pe sistemul de panouri
solare atât pentru producerea apei calde menajere și pentru
încălzire.
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3.12.6 - MODULAREA DE PUTERE
LA COMBUSTIE (operarea pe peleți)

- 7 Puncte
Temp maximă. Gazele 140 °C
- 5/2 Puncte

Modularea prin temperatura gazelor arse servește pentru limitarea
temperaturii gazelor arse în coș. Limitarea este definită de parametrul
temperatură maximă gaze arse, care este egal cu temperatura
gazelor arse nominale (a se vedea tabelul de date tehnice) + 15K și
constituie limita maximă din gazele arse de evacuare. Modularea
acționează asupra scăderii vitezei ventilatorului cu 15 °C, înainte de
temperatura maximă în trei etape de 5 °C
De exemplu, dacă temperatura maximă admisă este de 140 °C, la
ridicarea temperaturii gazelor arse, ventilatorul este frânat cu o
valoare fixă de 5/2 puncte pentru fiecare pas. În cazul în care
temperatura gazelor arse atinge valoarea maximă, ventilatorul este
frânat cu 7 puncte procentuale.

Modularea arderii prin detecţie optică, a treia modulare, se realizează
prin fotosenzorul care realizează detecţia optică a flăcării de ardere.
Reglajul se realizează prin creșterea cantității de aer pentru a reduce
corect emisiile, asigurând alimentarea corespunzătoare cu oxigen
pentru a menţine o ardere optima.
Cele trei modulaţii sunt suprapuse în cazul generării concomitente a
sumei punctelor de scădere sau creștere a vitezei ventilatorului într-o
manieră dinamică și continuă prin determinarea ajustării de
alunecare.

- 5/2 Puncte
-10 °C
- 5/2 Puncte
- 15 °C

Valori accesibile utilizatorului

Temp. Lucru Cazan 80 °C

78 °C
Viteza de 58%

t. ON 7s -1. OFF 28s
76 °C

Viteza de 61%

t. ON 7s -1. OFF 23s
74 °C
t. ON t-7s. OFF 18s

Viteza de 64%
72 °C

t. ON t-7s. OFF 13s

3.12.7 - MODULAREA LA FUNCŢIONAREA PE LEMNE

Viteză min. 55%

t. ON 7s -1. OFF 33s

Viteza nom. 67%

Modularea debitului de aer furnizat de către ventilatorul cazanului, în
timpul funcționării lemnului, începe la 8 °C înainte de temperatura
setată prin parametrul P0 și este menținut constant până la atingerea,
apei cazanului, la valoarea temperaturii specificată de P0.
La această valoare ventilatorul este oprit. Repornirea se realizează în
conformitate cu valoarea temperaturii setată prin parametrul P6 + 1
°C.
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Modularea temperaturii cazanului are loc pe o scală de 8 °C în 4
trepte de 2 °C, pornind de la temperatura de funcționare a cazanului
care este definită de parametrul nr. 0.
Modularea arderii pe peleţi are loc prin adăugarea la fiecare pas a
unei creșteri a pauzei de 5 secunde.
Modularea ventilatorului are loc în intervalul stabilit, între o viteză
maximă (parametrul 25) și o viteză minimă (parametrul 26) împărțit în
4 etape.
De exemplu: dacă parametrul nr. 0 (Temperatura de lucru a
cazanului) este reglat la 80 °C, iar parametrul nr. 14 (pasul de
modulare) este reglat la 5 puncte, se obține prin etapa de modulare a
unei creșteri de 5 secunde la timpul de pauză peleți și ventilatorul îşi
va modula viteza așa cum se arată în diagramă.

-5 °C

ntru lucrările de instalare

1.
Modularea prin temperatura gazelor arse (modalitate de
siguranţă)
2.
Modularea prin temperatura apei din cazan
3. Modularea prin detecţia optică a combustiei în arzător
(prin fotosenzor).

Valori accesibile Personalului
Tehnic

Instruc

Circuitul electronic realizează trei modulații ale puterii de combustie:

3.12.8-

MOD PROGRAMARE TEHNICĂ (NUMAI PERSONALUL CALIFICAT)

Procedura de programare:
Etapa 1:

3.12.9-

Pentru a intra în meniul de programare tehnică

CONFIGURARE SONDELOR
(Parametrul 30)

trebuie să se mențină apăsat butonul
timp de aproximativ 6
secunde până când nu mai este afișat scrisul (modul de
PROGRAMARE).
Etapa 2: De îndată ce programul va fi introdus în ecranul
derulant va fi posibil a vedea primul parametru cu
valoarea programată curent în memorie.

Pentru accesul la sonde, este introdusă în „Parametrul 30
Sonde“ o valoare numerică care este rezultatul sumei greutăților
atribuite pentru o singură sondă:

Etapa 3: Este posibilă derularea între parametri utilizând
săgețile direcționale
și
, prezente pe panou.

S2
(prag inferior de temperatură schimbător de căldură
boiler sau acumulator) > se introduce "2"

Etapa 4:

După ce s-a afișat parametrul de modificat apăsaţi pe

butonul direcțional

S0 (temperatura coloanei tur la panourile solare)
> se introduce "1"

S3
(prag superior de temperatură schimbător de căldură
boiler sau acumulator > se introduce "4"
S4

(Temperatura coloanei de tur a cazanului)

S5

(Temperatura coloanei de retur a cazanului)

> se introduce "8"

și valoarea parametrului începe să

lumineze intermitent. Prin apăsarea butoanelor
se
ajustează valoarea parametrului Ajungerea la valoarea dorită, se
validează în memoria non-volatilă, apăsând pe săgeata
Etapa 5: Pentru a modifica alți parametri, repetați etapele 3 și 4.
Etapa 6: După terminarea programării, trebuie apăsat butonul
pentru 6 secunde și se revine la afișarea de utilizator.

3.12.10 - SETĂRI FUNCȚIONALE CAZAN ȘI
ACCESORII (Parametrul 31)
Acest parametru definește configurația circuitului electronic, întruna din cele două configurații posibile:
Încălzirea și gestionarea prin acumularea într-un Puffer
Încălzirea și gestionarea prin acumularea într-un Puffer
+ panouri solare.
Setările funcționale sunt activate după aceeași logică ca şi la
"Parametrul „Funcţional 1“.
Pentru a calcula valoarea care urmează să fie introdusă, trebuie
adunaţi valorile atribuite fiecărui parametru cu parametrii
funcționali doriţi după cum urmează:

se introduce "16"
Numărul este calculat prin adăugarea valorii sondelor care
trebuie să fie montate în conformitate cu modul de operare
selectat cu următorul „Parametru din setările funcţionale“
Vă rugăm să rețineți:
Dacă apar probleme în instalaţie (activarea sau
dezactivarea) a unei sonde, acestea pot fi
acoperite cu un cablu electric între cei doi
conectori ai benzii terminale de pe placa de
circuit, astfel se va împiedica raportarea lipsă sau senzor
defect.

Setări funcționale (ref. Fig Pag. 27, 29):
Sistem instalaţie fără boiler
> se introduce “0"
Sistem instalaţie cu boiler
> se introduce "1"
BOILER de tipul CU SERPENTINĂ
> se introduce "0"
Puffer > se introduce "2"
Fără PANOURI SOLARE
> Se introduce “0"
Cu PANOURI SOLARE
> Se introduce “4"
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3.13

– SCHEME CONEXIUNI ELECTRICE

Legenda abreviere culori (IEC 60757)
Negru
Maro
Roșu
Portocaliu
Galben
Verde
Albastru
Violet
Gri
Alb
Roz
Turcoaz
Galben /
Verde

Black
Brown
Red
Orange
Yellow
Green
Blue
Violet
Grey
White
Pink
Torquoise
Yellow/Green

BK
BN
RD
OG
YE
GN
BU
VT
GY
WH
PK
TQ
GN / YE
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Legenda abreviere culori (IEC 60757)
Negru
Maro
Roșu
Portocaliu
Galben
Verde
Albastru
Violet
Gri
Alb
Roz
Turcoaz
Galben /
Verde

Black
Brown
Red
Orange
Yellow
Green
Blue
Violet
Grey
White
Pink
Torquoise
Yellow/Green

BK
BN
RD
OG
YE
GN
BU
VT
GY
WH
PK
TQ
GN / YE

CONTROL INVERTER UNT
ALL34 / 45 COD. 50800

MANUAL (TL) a
2 (NCI C
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Legenda abreviere culori (IEC 60757)
Negru
Maro
Roșu
Portocaliu
Galben
Verde

Black
Brown
Red
Orange
Yellow
Green

BK
BN
RD
OG
YE
GN

Albastru
Violet

Blue
Violet

BU
VT

Gri
Alb
Roz

Grey
White
Pink

GY
WH
PK

Turcoaz
Galben /
Verde

Torquoise
Yellow/Green

TQ
GN / YE

MOTO
REDUCTORARZĂ
TOR

MOLEX
16 POLI
(M16P)

MOLEX
8 POL

TERMOSTAT
ANTI
APRINDERE

3 POL

16

15

141-13

12-111

10

Instruc

MOTOR
SERPEN
TINĂ
MELC

9

00000000
CONECTOR
MOLEX 16

VEDERE
"A"

POLI
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Conexiunea corectă a sondelor:
Pentru ca sonda să măsoare temperatura corect, în cazul în care
este necesară prelungirea cablului sondei, sau instalarea
împreună sau în apropierea altor cabluri electrice, aflate sub
tensiune, este posibilă verificarea inducţiei de zgomot electric,
care bruiază detecţia sondelor. Prin urmare, în cazul în care nu
este stabil, este esențială conexiunea realizată printr-un cablu
ecranat, de asemenea, cu conductor central dublu.

În schiţa de mai jos se specifică că polul central al cablului
ecranat trebuie să fie conectat la clema îndepărtată, în timp ce
împletirea ecranului cablului trebuie să fie conectată la ambele
conexiuni.
În acest fel se realizează ecranarea liniei de sondă.

Pol de armătură
(ecranare) la
ambele capete

SONDĂ

CABLU ECRANAT

izolator

„+“ Pol de cablu coaxial sau cablu
ecranat
conectat
la
distanţă

1

o

3.14 - PORNIREA CAZANULUI
3.14.1

-VERIFICĂRI PREALABILE

Prima aprindere trebuie efectuată de către un personal
calificat.
Producătorul
nu
își
asumă
nicio
responsabilitate în caz de rănire a persoanelor,
animalelor sau lucruri ca urmare a nerespectării celor de mai
sus.
Verificările preliminare trebuie să fie asigurate preventiv de

compania de instalare.
După efectuarea conexiunilor sanitare de instalaţii, electrice și de
combustibil în cazan, la punerea în funcțiune a cazanului este
necesară
verificarea
următoarelor:

conexiunile de instalaţii, electrice și dispozitivele de siguranță necesare au fost efectuate în conformitate cu
reglementările naționale și locale în vigoare?

DA
□

NU
□

vasul de expansiune și supapa de siguranță (dacă este necesar) sunt conectate corect și nu sunt interschimbabile în
niciun fel?

□

□

bulbii termostatelor funcționale, de siguranță, și minim un termometru, sunt fixate în interiorul învelișurilor respective?

□

□

dispozitivele de control și de siguranță sunt eficiente și calibrate corect?

□

□

piesele refractare sunt intacte?

□

□

grila arzătorului este poziționată corect?

□

□

admisia aerului de ardere și evacuarea fumului au loc în mod corespunzător așa cum este determinat de
regulile și reglementările specifice?

□

□

tensiunea și frecvența de alimentare sunt compatibile cu arzătorul cazanului și cu circuitele electrice?

□

□

instalaţia este umplută cu apă și aerisită complet?

□

□

supapele de evacuare sunt închise, iar vanele de la instalaţie sunt complet deschise?

□

□

a fost montat un comutator general?

□

□

pompa sau pompele funcționează în mod normal?

□

□

a fost verificată etanşeitatea şi lipsa de scurgeri de apă?

□

□

sunt prevăzute condițiile de ventilaţie și distanțele minime pentru a efectua orice operațiuni de întreţinere?

□

□

a fost instruit conductorul și are toate documentele?

□

□

Vă rugăm să bifați sarcinile îndeplinite
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3.14.2- FUNCŢIONAREA PE PELEŢI
CALCULAREA CAPACITĂȚII DE COMBUSTIBIL
(granule) ŞI STABILIREA PARAMETRILOR DE
ARDERE

După instalarea cazanului umplerea rezervorului de combustibil,
se execută procedura de iniţiere a încărcării combustibilului prin
spirala melc, de la rezervor spre arzător.
După ce spirala melc a fost declanșată, trebuie să opriți cazanul
cu ajutorul comutatorului general de la panoul de control al
acestuia.
Se procedează apoi la scoaterea țevii din plastic pentru
conexiunea dintre spirala melc și arzător.
Pentru această operaţiune sunt necesare:
- îndepărtați placa de acoperire care protejează motorul melcului
de încărcare,
- deconectaţi conexiunea electrică de alimentare a motorulu,
- alimentaţi motorul melcului într-un mod direct și independent
de panoul de comandă al cazanului.
În acest moment melcul va funcționa continuu, combustibilul livrat
va trebui să fie colectat într-un recipient, cântărit în prealabil,
pentru a determina greutatea proprie.
Începutul colectării va trebui realizat în legătură cu detectarea
timpului pentru a avea cele două valori:
cantitatea de combustibil colectat
timpul de recoltare.
La cantitatea colectată de combustibil trebuie să fie eliminată
greutatea proprie.
Durata timpului de colectare nu trebuie să fie mai mică de 4
minute, în funcție de care la următoarea operație este posibil să
se determine fluxului de combustibil, exprimat în kg / h.
Important:
La sfârșitul operației, înainte de a porni cazanul
restabiliţi conexiunea electrică și potriviţi tubul
de plastic între arzător și melcul de încărcare,
Repoziționați ecranul metalic al motorului melcului.

Exemplu: LAmix 34
Combustibil: peleți
Debit detectat în continuu = 20 kg / h
Pe prima coloana din stânga a tabelului (kg / h melc), identificaţi
valoarea 20 pe același rând:
localizați valoarea parametrului PAR 19 = 7
localizați valoarea parametrului PAR 20 = 13
localizați valoarea parametrului PAR 21 = 8
localizați valoarea parametrului PAR 17 =
68
apoi intraţi în meniul de programare al cazanului și
corespunzător parametrilor identificați în tabel,
introduceți valorile identificate respective.
NOTĂ!
În cazul în care valoarea detectată pentru debit continuu nu
corespunde exact cu valorile indicate în prima coloană a
tabelelor, trebuie să luați în considerare valoarea
aproximativă.
După terminarea acestor operații,
consideră calibrat și gata de lucru.

cazanul

se

Notă informativă
Peleţii constituie un combustibil eterogen astfel că diferenţe
pot apărea in timp, formarea prafului în exces, variația
dimensiunii particulelor libere, variația gradului de umiditate,
aceeași diferență între diferite mărci și tipul de lemn,
afectând negativ valorile de combustie și puterea de ardere
a cazanului. Este recomandabil în măsura în care este
posibil să acorde o atenție informațiilor de mai sus, cu
evitarea utilizării mai multor tipuri de peleţi.

altul.

NOTĂ:
Valorile de calibrare listate la pagina 42 și 43, se
referă respectiv la parametrii P19 și P20, fiind
calculate pe un singur cazan, valoarea de debit a
melului purtător putând diferi de la un cazan la
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Îndeplinirea corectă a următoarelor operațiuni permite
clientului să utilizeze aparatul în condiţiile performanței maxim
specificată, în special în ceea ce privește economisirea
energetică, respectiv consumul adecvat de combustibil și conținut
redus de poluanți în mediul ambiant.

La determinarea debitului de combustibil în kg / h (viteza de
curgere a melcului continuu), a se vedea tabelele de la pag. 42 și
43, care corespund tipului de combustibil utilizat și puterii plăcii
de bază a cazanului.

Instruc

Calculul capacității și stabilirea parametrilor trebuie
efectuată exclusiv de către un tehnician calificat și
autorizat.

putere calorică peleţi 5 kWh / kg
LAmix 34
kg / h melc

Kw / h debit melc

17
17,1
17,2
17,3
17,4
17,5
17,6
17,7
17,8
17,9
18
18,1
18,2
18,3
18,4
18,5
18,6
18,7
18,8
18,9
19
19,1
19,2
19,3
19,4
19,5
19,6
19,7
19,8
19,9
20
20,1
20,2
20,3
20,4
20,5
20,6
20,7
20,8
20,9
21
21,1
21,2
21,3
21,4
21,5
21,6
21,7

85,00
85,50
86,00
86,50
87,00
87,50
88,00
88,50
89,00
89,50
90,00
90,50
91,00
91,50
92,00
92,50
93,00
93,50
94,00
94,50
95,00
95,50
96,00
96,50
97,00
97,50
98,00
98,50
99,00
99,50
100,00
100,50
101,00
101,50
102,00
102,50
103,00
103,50
104,00
104,50
105,00
105,50
106,00
106,50
107,00
107,50
108,00
108,50
109,00

21,8

Kw / h conf.
placă cazan

PAR 19

PAR 20

PAR 21

34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11

7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6

13
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9

6

timp
ON-OFF
(Fix)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

PAR 17
încărcare

20

62

80
80
79
79
78
78
77
77
76
76
76
75
75
74
74
73
73
73
72
72
72
71
71
70
70
70
69
69
69
68
68
68
67
67
67
66
66
66
65
65
65
64
64
64
64
63
63
63

14
14

9
9

14
14

9
9

34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11
34,11

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

34,11

6

14

21,9
22
22,1
22,2
22,3
22,4
22,5
22,6
22,7
22,8
22,9
23
23,1
23,2
23,3
23,4
23,5
23,6
23,7
23,8
23,9
24
24,1
24,2
24,3
24,4

109,50
110,00
110,50
111,00
111,50
112,00
112,50
113,00
113,50
114,00
114,50
115,00
115,50
116,00
116,50
117,00
117,50
118,00
118,50
119,00
119,50
120,00
120,50
121,00
121,50
122,00

34,11
34,11

24,5

122,50

34,11
34,11

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

62
62
62
61
61
61
60
60
60
60
59
59
59
59
58
58
58
58
57
57
57
57
56
56
56
56

9

20

54

3.14.3 - FUNCŢIONAREA CU LEMNE
IMPORTANT pentru o bună funcționare
- Este absolut INTERZISĂ deschiderea uşii cazanului în
timpul funcționării pe peleţi cu arzătorul aprins.
- În cazul în care doriți să încărcați cazanul cu lemne, înainte
trebuie să opriți arzătorul pe peleți dacă acesta este în
funcţiune.
Prin urmare, selectați modul de operare pentru lemne și
așteptați ca arzătorul să finalizeze etapa de stingere, urmând
ca numai după stingerea acestuia să se deschidă ușa
cazanului.
- Folosirea de lemn cu o umiditate ridicată (peste 20%) și / sau
şarje neproporţionale cu cererea instalaţiei (cu opriri prelungite
consecutive având şarja de lemne încărcată) determină o
cantitate considerabilă de condens.
- Verificați săptămânal, pereții de oțel ai camerii de ardere.
Aceştia trebuie să fie acoperiţi de un strat subțire de gudron
uscat, de culoare opacă cu bule care tind să se rupă și să se
desprindă. În cazul în care, gudronul este lustruit, cu scurgeri
și, dacă a fost scos cu şpaclul, apare lichidul:să se utilizeze un
lemn mai puțin umed și / sau se va reduce cantitatea de lemne
dintr-o şarjă. Condensul în şarja de lemne de foc poate
provoca deteriorarea plăcilor.
APRINDEREA LEMNULUI
Înainte de aprinderea cazanului verificaţi:
- Grătarul este așezat corect în soclul din centrul focarului de
lemne;
- dacă instrumentele de control sunt deschise și pompele nu
sunt blocate;
dacă ușa inferioară este bine închisă;
- dacă grătarul arzătorului pe peleți este introdus complet în
soclul special și că bolţul de fixare este în locașul său.
Pentru aprindere, sprijiniţi pe părțile laterale ale grătarului de oțel
plasat în centrul focarului, două bucăți de lemn tăiat de
dimensiuni medii; apoi puneţi în centrul grătarului, un pic de lemn
fin și uscat bine, aranjat într-un mod încrucișat. Pe lemn puneţi
material uşor inflamabil, evitați cantităţile mari. Folosind bucăți de
carton 0aprindere foc (tip cuburi), aprindeţi lemnul și așteptaţi, cu
ușa deschisă formarea primilor cărbuni.
ÎNCĂRCAREA
Dacă se introduce lemnul pentru aprindere şi s-a aprins, se poate
continua cu restul din şarja de lemne, care va trebui să fie
efectuată cu bucăţi de aceeași lungime cu vatra (50 cm).
PORNIREA CICLULUI DE ARDERE
Pentru a marca începutul ciclului de ardere, cazanul trebuie să
fie în mod automat, sau în modul lemne. Apoi închideți ușa
superioară și apăsați butonul 7 (punctul 3.13). Un semnal sonor
de confirmare va da drumul la ciclu care continuă prin punerea în
mișcare a ventilatorului.
Ciclul de activitate în modul lemne este definit de parametrul 10
(timpul de întârziere pentru stand-by).
Lemnul trebuie să fie încărcat într-un mod ordonat, în paralel cu
pereții laterali ai focarului pentru o ardere optimă si pentru a evita
formarea de reziduuri care ar putea obstrucționa ulterior grătarul.

Sfaturi utile:
Pentru a obține o ardere bună este indispensabilă o coborâre
uniformă a lemnului, și trebuie să se asigure că lungimea pieselor
introduse, forma lor și modul de încărcare nu împiedică
coborârea combustibilului. Piesele trebuie să fie aranjate
longitudinal: nicio piesă nu trebuie să fie înclinată 0sau
transversal.
Înainte de a plasa o noua şarjă de lemne de foc, consumaţi cât
mai mult posibil din cea anterioară. Noua şarjă poate fi încărcată
atunci când patul de tăciuni va fi redusă la o grosime în focar de
aproximativ 5 cm. Aranjați noua şarjă de lemne așa cum este
indicat mai sus.
Nu introduceți bucăți de lemn în interiorul
arzătorului. Această operație poate împiedica
coborârea și poziționarea corectă a lemnului pe
grătarul de ardere determinând o oprire ulterioară
a cazanului.
Aceste instrucțiuni trebuie să fie strict respectate.
- Bucăţile prea lungi sau neregulate nu se încadrează în
mod regulat şi cauzează „poduri“.
- Închideți ușa superioară după încărcare și redeschideţi
numai la epuizarea lemnului.
- Deschideți ușa camerei de ardere lent, pentru a permite
ventilatorului să atingă viteza maximă și pentru a evita
întoarcerile de flăcări și formarea de fum.
- În timpul funcționării este absolut interzis să deschidă
ușa inferioară a cazanului pe lemne.
- Evitați, în special în extrasezon, şarjele de foc excesive,
astfel încât cazanul nu rămână în opriri lungi cu şarja de
lemn nears. În aceste condiții, lemnul din camera de
ardere este uscat ca rezultat al temperaturii ridicate, dar
vaporii de apă și acizii care sunt formaţi, în loc să fie
evacuate prin horn șemineu prin efectul arderii, stagnează
în camera de ardere. Acești vapori acizi intră în contact cu
peretele lateral mai rece, tind să se condenseze
amplificând coroziunea materialelor. Din acest motiv nu
este recomandată umplerea camerei de ardere cu lemne
în timpul perioadelor mai puțin reci sau perioadelor de
vară pentru producerea de apă caldă menajeră, fiind de
evitat ca lemnul să rămână pentru mai mult de o zi, în
camera de ardere, fără nicio combustie.

3.15 - NOTE PRIVIND REGLAJUL AERULUI SECUNDAR AL CAZANULUI LA COMBUSTIA PE
LEMNE
În timpul funcționării pe lemne, servomotorul ajustării de aer
primar și secundar, alimentat la 230 volți aceasta acţionează
asupra fantei clapetei de aer.
Intrarea aerului este determinată de depresiunea creată în
camera de ardere din cazan prin ventilatorul de aspirație și de
viteza de rotație a rotorului.
În plus față de aceste condiții, cantitatea de aer secundar se
supune, de asemenea, şi unui reglaj manual, cu ajutorul
șurubului de reglare cu închidere conică, care permite o ajustare
fină a cantității de aer, care servește pentru a completa arderea.
Reglajul trebuie efectuat în felul următor: 1 Înainte de
aprinderea lemnelor, ambele șuruburi se roteasc în sensul
acelor de ceasornic până se obține închiderea completă a
aerului
2 Rotiți ambele șuruburi invers acelor de ceasornic făcând
patru ture pentru a obține o dozare de aer.
În acest moment aerul secundar este reglat și este posibil să

porniți cazanul; această ajustare este orientativă și depinde de
mai mulți factori importanți, cum ar fi:
tipul de lemn folosit,
gradul de umiditate al lemnului respectiv.
Cu cât lemnul este mai uscat (umiditate scăzută) cu atât trebuie
sporit aerul prin deșurubarea șuruburilor. Operaţiunea trebuie
făcută în sens invers când lemnul are o valoare ridicată de
umiditate.
Reglajul descris mai sus a fost obținut prin arderea lemnului de
fag cu umiditate scăzută cu o valoare care variază între 12 şi
25%.
Chiar şi aspectul flăcării examinate prin vizor vă poate da o
indicație a cantității de aer prezent:
o flacără roșiatică este un simptom al lipsei de aer,
o flacără transparentă care tinde spre albastru indică
un
aer
în
exces.

Instruc

TRAPĂ DE REGLAJ AER
PRIMAR

ŞURUBURI REGLAJ AER SECUNDAR

45

țiuni pentru lucr

ŞURUBURI REGLARE AER SECUNDAR

3.16 - REZOLVAREA AVARIILOR
Simptomele

Cauza probabilă

Cazanul are tendința de a se stinge
cu formarea de cărbune nears în
camera de ardere.

Soluţii
Eliberaţi grătarul de impurităţi și curățați, de
asemenea, partea de dedesubt

Grătarul este obturat

Cazanul produce mult gudron lichid în a) Combustibil foarte umed
a) Se încarcă cu lemn mai uscat
camera de ardere sau condens de-a
b) Foarte mult timp în repaus cu şarja de b) Se calculează cantitatea de lemn de foc
lungul tuburilor schimbătoare
lemne neaprinse în camera de ardere
adaptată nevoilor
Cazanul nu ajunge la temperatură
a)
b)

Ventilatorul
nu
se
oprește
funcţionează la turaţia maximă.

a) Curățați cazanul în toate zonele sale
Combustibilul nu este încărcat corect
Cererea de căldură prea mare din
b) Încărcați lemnul astfel încât camera de
instalaţie sau sistem de evacuare gaze arse
ardere se umple în mod corespunzător, fără
murdar
goluri

și

Ușa cazanului nu este închisă complet

Verificați închiderea ușii

3.17 - ALARME ŞI CONTROLUL ACESTORA
Softul de control monitorizează continuu starea de funcționare a cazanului
și în secţiunea a treia din al treilea rând al afişajului, indică în mod continuu
prezența celor 8 alarme în conformitate cu lista de mai jos:
Problema găsită
Cazanul nu atinge temperatura setată și afişează alarma 1
„uşa cazanului deschisă“.

Cazanul este oprit și afişează alarma 2
„lipsă de combustibil în camera de ardere"
Cazanul nu pornește și afişează alarma 3
„combustibil blocat în arzător“

Cazanul afişează alarma 4
„Limita maximă de temperatură pentru boiler sau
acumulator“

Cazanul nu porneşte şi indică alarma 4
„temperatura maximă a panourilor solare“

Alarma 5
Ventilator sau invertor defecte sau cabluri ventilator deconectate
sau intervenţia termostatului de siguranță.

Soluţia
Asigurați-vă că ușa cazanului este închisă în mod
corespunzător, iar microîntrerupătorul este apăsat în mod
adecvat cu ușa închisă.
Verificați prezenţa de combustibilului în camera de ardere și,
dacă este necesar, se adaugă combustibil.
Verificați prezența reziduurilor sau de combustibil la intrarea
arzătorului și, eventual, eliminaţi-le. În cazul în care
combustibilul nu se golește automat în timpul fazelor de
încărcare, este probabilă blocarea combustibilului, sau motorul
melcului transportor s-a defectat, și, prin urmare, trebuie să
apelați centrul de service.

Acest lucru se întâmplă atunci când boilerul sau acumulatorul a
atins temperatura maximă. Această alarmă are resetare
automată și dispare în momentul în care temperatura boilerului
sau acumulatorului revine sub temperatura maximă.
Acest lucru se întâmplă atunci când panourile solare sunt ajuns
la temperatura lor maximă. Această alarmă are resetare
automată și se resetează atunci când panourile revin sub
temperatura maximă.
Acest lucru se întâmplă atunci când circuitul de comandă al
cazanului nu detectează procentajul corect al turaţiei
ventilatorului după un timp de așteptare de aproximativ 60 de
secunde.
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Problema găsită
Alarma 6
Intervenția termostatului de siguranță la foc sau intervenția
senzorului anti înfundare peleţi de 3 ori consecutiv în timpul
fazei de preîncărcare a combustibilului.
Alarma 7
„Eşuare Aprindere arzător“

Cazanul nu pornește și afişează alarma 8 "instabilitate
sonda 4 coloană tur cazan“

Detecţia instabilă a uneia sau a mai multor sonde

Pe afișaj apare mesajul:
„Alarmă de Sondă deconectată sau senzor defect.“

Soluția
Termostatul de siguranţă la foc peleți amplasat pe colectorul
de arzător (cu resetare automată) determină oprirea spiralei
melc de încărcare şi a ventilatorului.
Acest mesaj de avarie trebuie resetat prin apăsarea butonului
4, a se vedea punctul 3.13
Înainte de a reseta această alarmă, să verifice dacă pe
grătarul arzătorului se vede atât combustibil sau alte
materiale nearse și doar apoi efectuați resetarea manuală cu
ajutorul butonului 4 (a se vedea punctul 3.13). Dacă
combustibilul prezent nu este aprins este probabil că
arprinzătorul s-a ars. De aceea, continuați curățarea manuală
a combustibilului, apoi resetați alarma și așteptați pentru noul
ciclu de aprindere. În cazul în care problema reapare apelaţi
la service, apoi înlocuiți aprinzătorul.
Această problemă poate depinde de o creștere excesivă a
temperaturii cazanului sau de la o instabilitate a senzorului
sonda S4 din interiorul cazanului.
Singura modalitate de a rezolva această problemă este o
resetare manuală prin intermediul butonului nr 4 de pe panoul
de control electronic (a se vedea punctul 3.13).
Dacă avaria persistă și sunteți siguri că temperatura
cazanului nu depăşeşte valoarea maximă, este necesar să
apelaţi un centru de service pentru înlocuirea sondei.
Trebuie să instalați un cablu ecranat pentru conectarea
sondelor pentru a preveni zgomotul electric pentru detectarea
corectă a temperaturilor.
Sonda poate fi întreruptă sau defectă (în acest caz, verificați
cablajul sau înlocuiți).
În unele cazuri, ar putea fi setate valori incorecte la
„parametrul 30 setarea sondelor"
Apoi apelați un centru de service pentru verificare.

Pentru orice altă problemă este recomandabil să contactați un centru
de service autorizat.
ATENȚIE!
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țiuni pentru lucr

Instruc

Alarmele 7 și 8 au efect de blocare și, prin urmare, trebuie resetate manual (tasta 4. - vezi pagina 30).

3.17.2 - ALARME ACUSTICE

ALARMĂ ACUSTICĂ DE
TEMPERATURĂ MAXIMĂ

Cazanul este prevăzut cu un semnal acustic care indică SONDE ALARME SONORE
atingerea unei temperaturi prea ridicate.
Cazanul este prevăzut cu un sistem de semnalizare acustic
intermitent, care indică prezența uneia sau a mai multor
Temperatura este definită de parametrul 2 pre-setat la 88 anomalii în sonde, deoarece este deconectat sau în afara
°C prin placa de circuit electronic.
limitelor; în orice caz, vizual este afișat un mesaj care indică
sonda sau, în secvență, sondele care sunt defecte, sau
Există posibilitatea ca la anumite aplicații de instalaţii,
deconectate, sau în afara detecţiei (de ex. „sonda S4
setarea temperaturii de lucru a cazanului trebuie să fie în
deconectată“). În cazul în care, temperatura pentru care
mod special ridicată (de exemplu, încălzitoare. ventilaţii,
sondele sunt proiectate se află în afara intervalului de
sau instalaţii foarte îndepărtate de cazan) la parametrul 0
detecţie, trebuie să se aștepte până când temperatura
implicit (temperatura de lucru 85 °C).
revine la un nivel normal. În cazul în care sunteți sigur că
Într-un astfel de caz, alarma de temperatură ar putea suna
temperatura nu este în afara limitelor, înlocuiți sonda.
frecvent.
Este adecvată creșterea parametrului 2 (temperatura În cazul în care problema se referă la conectarea sondei și,
maximă a cazanului în inerție termică), până la un maxim prin urmare, este detectată o sondă deconectată, verificați
de 90 °C.
dacă acesta este într-adevăr deconectată: dacă este
Când dimpotrivă alarma temperaturii de lucru a cazanului, întreruptă, pur și simplu reconectați; dacă este conectată
porneşte fără motiv, aceasta se poate datora unor anomalii pentru aceasta contactați centrul de service pentru că
de funcționare a instalaţiei, în special, excesul de tiraj din sonda
se
dovedește
a
fi
defectă.
coș, pompa de instalaţie sau pompa de boiler blocate,
pompa recirculare blocată, defecţiuni de la placa cu circuite
electronice.
Recomandarea utilizatorului: dacă este necesară o
temperatură de lucru mai mare decât valoarea de 80 °C, se
recomandă să se crească proporțional parametrul 2
(temperatura maximă a cazanului în inerție termică).
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INSPECȚIE ȘI ÎNTREȚINERE
Întreținerea regulată este esențială pentru siguranță,
eficiență și o durată lungă de exploatare.
Toate operațiunile trebuie să fie efectuate de personal
calificat.
Întreţinerea anuală a echipamentului este obligatorie
conform legii în vigoare.
Inspecțiile și întreținerea amânate pot provoca pagube
materiale și personale.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE REGULATĂ
Curățarea optimizează folosirea de combustibil și, prin
urmare, crește eficiența instalaţiei.
Prin urmare, este important ca operațiunile de curățare
recomandate să fie efectuate cu atenție.
Aceste operații sunt mai rapide și mai eficiente dacă
utilizați un aspirator pentru cenușă.
Dacă cazanul este folosit ÎN MODUL PE LEMNE ESTE
NECESARĂ CURĂŢAREA CENUŞARULUI LA FIECARE
3 SAU 4 ZILE.
Acest lucru este necesar pentru a se evita acumularea
excesivă de cenușă, care are ca efect funcţionarea
ventilatorului de aspirație la turaţii mari, creând depuneri în
camera de fum şi coloana de gaze arse, blocându-le şi
blocând instalaţia.
În caz de utilizare numai cu arzătorul pe peleți, cazanul
produce o cantitate de cenușă mult mai mică decât
funcţionarea pe lemne, astfel că frecvența de curățare se
întinde până la o dată pe săptămână.

Fiecare operațiune de curățare și întreținere trebuie să
fie precedată de deconectarea de la energie electrică și
de la alimentarea cu combustibil.
Pentru a obține o bună funcționare și eficiența maximă
a cazanului, este necesară o curățare regulată a
camerei de ardere, a tubulaturii de evacuare și în
camera de fum.
Din acest motiv, vă recomandăm să încheiaţi un În fiecare săptămână
Săptămânal este recomandabil să se efectueze operațiuni
contract de service sau de întreținere.
diferite pentru a permite o funcționare corectă a instalației
(după oprirea cazanului):
PERICOL!
Înainte de a efectua orice lucrare pe cazan, asigurați- - Verificați dacă nu există cuie sau reziduuri de diferite
tipuri, pe care lemnele le-ar putea conține;
vă că toate componentele sale s-au răcit.
- Curățați grătarul de oțel intern de la arzător.
IMPORTANT
Verificați periodic curățenia pieselor arzătorului, care va În fiecare lună
tinde să se murdărească din cauza calității granulelor sau - Curățați elementele din sticlă din interior vizoarele de pe
ușile cazanului;
a unui prost control al arderii.
Pentru curățare folosiţi perii și aspiratoare; când folosiţi - Curățați sticla de la fotosenzorul plasat în faţa
arzătorului;
cârpe, asiguraţi-vă că au fost scoase toate.
- Curățați partea inferioară a coșului pentru a preveni
acumularea de cenușă și elemente nearse.
- Verificați camera de aer a arzătorului, dacă este
necesar, îndepărtați cenușa cu aspiratorul.

Instruc

În fiecare an
- Detașaţi și curățați suportul ventilatorului de orice
depuneri și praf.
- Se extrage grupul mecanic de antrenare turbină și se
face curățarea tuburilor schimbătoare cu peria metalică
furnizată.
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Curățarea camerei de ardere (la funcţionarea
pe lemne)
Cazanul se opreşte și este răcit la
temperatura ambientală
Asigurați-vă că jarul prezent și orice
reziduuri de ardere nu sunt aprinse
- Utilizarea instrumentelor adecvate din dotarea
cazanului vor elimina cenușa prezentă în camera de ardere
-

-

Curățați grătarul cu o perie
Cu ajutorul aspiratorului eliminaţi reziduurile de cenușă
prezente în fundul camerei de arzătorului (suportul grilei
arzătorului)

- Cu ajutorul aspiratorului eliminaţi reziduurile de cenușă prezente
în partea inferioară a camerei de ardere (camera lemnelor)

Curățarea camerei de ardere
(la funcţionarea pe peleţi)
-

Cazanul se opreşte și este răcit la temperatura ambientală
Folosind un instrument adecvat, îndepărtați grătarul arzătorului
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Repoziționați corect grila arzătorului în suportul său

- Detașați complet carcasa

OK
- Cu ajutorul aspiratorului înlăturați cenușa din cameră

NU
Curăţenia în camera de fum:
- Scoateți capacul superior

Deconectați alimentarea cu energie electrică a aparatului
înainte de a efectua orice operațiune de întreținere.

Instruc

- Scoateți cele 3 șuruburi de fixare ale carcasei
ansamblului motor cu ventilator

- Scoateți panoul de comandă
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țiuni de întreținere

Curățare ventilator:

- Cu ajutorul aspiratorului eliminaţi eventualele urme de cenușă prezente
pe paletele ventilatorului,

- Folosind o cârpă moale și detergent lichid curăţaţi geamul oglinzii

Curățarea camerei de aer a arzătorului pe peleți:
Deconectați alimentarea cu energie
electrică a aparatului înainte de a efectua orice
operațiune de întreținere.
Scoateți carcasa arzătorului
Desfaceți cele 4 șuruburi de fixare și
îndepărtați electrovalva
-

Curățarea vizorului:
Deconectați alimentarea cu energie
electrică a aparatului înainte de a efectua orice
operațiune de întreținere.

- Cu ajutorul aspiratorului îndepărtaţi cenușa din cameră
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