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 Cuvânt înainte

Acest aparat corespunde 
cerinţelor de bază ale 
Directivelor Europene 
corespunzătoare.

Conformitatea a fost certificată. 
Documentele corespunzătoare 
şi originalul declaraţiei de 
conformitate sunt depuse la 
firma constructoare.

Despre aceste instrucţiuni
Prezentele instrucţiuni de montaj şi întreţinere cuprind 
informaţii importante pentru montarea, punerea în 
funcţiune şi întreţinerea, într-un mod sigur şi corect, a 
cazanelor speciale de încălzire cu ardere pe motorină/
gaz Logano SE635 şi Logano SK635.

Instrucţiunile de montaj şi întreţinere sunt destinate 
specialiştilor care – pe baza pregătirii şi experienţei 
lor profesionale – sunt familiarizaţi cu instalaţiile de 
încălzire, precum şi cu instalaţiile pe motorină şi gaze.

Cazanele speciale pe motorină/gaz Logano SE635 şi 
Logano SK635 sunt denumite, în această documentaţie, 
Logano S635.

În această documentaţie, este menţionat, printre altele, 
accesoriul pe care îl puteţi folosi pentru extinderea 
sistemului Logano S635. Pentru montarea accesoriului, 
respectaţi instrucţiunile de montaj aferente.

Ne rezervăm dreptul de modificări tehnice!

Datorită dezvoltării permanente, există posibilitatea 
ca imaginile, etapele de funcţionare şi datele tehnice 
să se abată nesemnificativ de la cele din prezentele 
instrucţiuni.

Actualizarea documentaţiei

În cazul în care aveţi propuneri de îmbunătăţire sau 
constataţi nereguli, vă rugăm să ne contactaţi.

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR

La cerere, este disponibilă şi o 
ediţie în limba germană a acestei 
documentaţii tehnice însoţitoare.

Pentru Belgia (BE):
Adresaţi-vă în acest sens firmei:

Buderus Verwarming Chauffage
Ambachtenlaan 4�a
BE-3001 Heverlee
Tel.: +3� 16 40 30 �0
Fax: +3� 16 40 04 06
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1Generalităţi

1. Generalităţi

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR

Pentru montarea şi exploatarea 
instalaţiilor de încălzire, respectaţi 
normele şi directivele naţionale 
specifice!

Respectaţi instrucţiunile înscrise 
pe plăcuţa de pe cazan. Acestea 
au o importanţă capitală şi trebuie 
neapărat respectate.

Condiţii de utilizare şi constante de timp Germania Austria Elveţia
temperatura maximă pe tur ºC 1�0 1001/1�01�02 110
Suprapresiunea maximă de funcţionare bar 4
Regulator de temperatură s 40
termostat de siguranţă / limitator s 40

Tabelul 1 Condiţii de utilizare şi constante de timp
1 Temperatura maximă pe tur de 100ºC atunci când cazanul de încălzire este folosit pentru apă de încălzire.
2 Temperatura maximă pe tur de 120ºC atunci când cazanul de încălzire este folosit la prepararea de apă caldă (conform 

Directivei europene privind echipamentele sub presiune 97/23/CE).

Combustibili pentru Germania
Logano S635 Motorină EL 

conform DIN 51 603
Gaz lichefiat Gaze naturale Biogaz (condiţii de 

lucru deosebite)

Observaţie Cazanul de încălzire Logano S635 poate funcţiona cu combustibilii indicaţi. Alegeţi un arzător 
care să corespundă combustibililor indicaţi pentru cazanul Logano S635. 

Combustibili pentru Austria
Logano S635 Motorină L (motorină 

uşoară “Schwechat 
�000”) 

Motorină EL Gaz lichefiat Gaze naturale Biogaz (condiţii de 
lucru deosebite)

Observaţie Cazanul de încălzire Logano S635 poate funcţiona cu combustibilii indicaţi. Alegeţi un arzător 
care să corespundă combustibililor indicaţi pentru cazanul Logano S635.
Dacă se foloseşte motorină de tip L (motorină uşoară “Schwechat �000”), atunci curăţarea şi 
întreţinerea trebuie efectuate de două ori pe an.

Combustibili pentru Elveţia
Logano S635 Motorină EL Gaz lichefiat Gaze naturale Biogaz (condiţii de 

lucru deosebite)
Observaţie Cazanul de încălzire Logano S635 poate funcţiona cu combustibilii indicaţi. Alegeţi un arzător 

care să corespundă combustibililor indicaţi pentru cazanul Logano S635.
Puterile indicate în tabelul “Date tehnice” sunt puteri nominale.
În funcţionarea practică, având în vedere respectarea specificaţiilor Ordonanţei de păstrare 
curată a aerului (LRV), aceste valori sunt parţial mai reduse în domeniul de putere indicat.

Tabelul 2 Combustibili 
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  2   Siguranţă

2.  Siguranţă

Respectaţi aceste indicaţii pentru propria siguranţă.

2.1  utilizarea conform destinaţiei

Cazanele speciale de încălzire pe motorină/gaz 
Logano SE635 şi Logano SK635 sunt concepute 
pentru încălzirea apei de încălzire, de exemplu, 
pentru clădiri locuite de mai multe familii sau în 
scopuri industriale. Pot fi folosite toate arzătoarele cu 
motorină, respectiv cu gaz, verificate ca tip conform 
EN �67 sau EN 676, dacă domeniul de lucru al 
acestora corespunde cu datele tehnice ale cazanului 
de încălzire.

Pentru aceste cazane se folosesc aparatele de reglare
Logamatic.

2.2  Structurarea indicaţiilor

Se deosebesc două trepte de pericol, marcate prin 
cuvinte de semnalizare:

AVERtIzARE!

PERICOL DE MOARtE

Este marcat un posibil pericol creat de 
un anumit produs, care, în lipsa unei 
atenţii suficiente, poate produce leziuni 
grave sau chiar moartea.

   AtENŢIE!

PERICOL DE ACCIDENtARE / 
DEtERIORARE A INStALAŢIEI

Indică o situaţie potenţial periculoasă, 
care poate produce leziuni medii sau 
uşoare sau pagube materiale.

Alte simboluri pentru marcarea pericolelor şi a 
indicaţiilor pentru utilizator:

 AVERtIzARE!

PERICOL DE MOARtE

prin electrocutare

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR

Indicaţii pentru o utilizare şi o reglare 
optimă a instalaţiei, precum şi alte 
informaţii utile.
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Siguranţă 
..
.. .
 2.3  Respectaţi aceste indicaţii

AVERtIzARE!

PERICOL DE MOARtE

în urma exploziei gazelor inflamabile.
•	 Executaţi lucrări la părţile 

componente prin care circulă gaze 
numai dacă aveţi o autorizaţie în 
acest sens.

AVERtIzARE!

PERICOL DE MOARtE

prin electrocutare.
•	 Înainte de a efectua orice lucrare la 

instalaţia de încălzire, trebuie să o 
deconectaţi de la reţeaua de curent 
electric, de exemplu, prin acţionarea 
comutatorului de urgenţă din faţa 
camerei de ardere.

•	 Nu este suficientă doar oprirea 
aparatului de reglare!

  AtENŢIE!

DEtERIORĂRI ALE INStALAŢIEI

din cauza montajului necorespunzător.
•	 La montarea şi utilizarea instalaţiei 

de încălzire, respectaţi regulile 
tehnice, precum şi prevederile 
legale şi cele ale organelor de 
supraveghere în construcţii!

  AtENŢIE!

DEtERIORĂRI ALE INStALAŢIEI

din cauza curăţării şi întreţinerii 
necorespunzătoare.
•	 Efectuaţi lucrări de curăţare şi 

întreţinere o dată pe an. Cu această 
ocazie, verificaţi şi buna funcţionare 
a întregii instalaţii!

•	 Remediaţi imediat defecţiunile, 
pentru a evita deteriorarea 
instalaţiei!

. . . . . . ..2.

2.4  Eliminarea deşeurilor

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR

•	 La îndepărtarea materialelor 
de ambalare, ţineţi seama de 
protejarea mediului.
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  3      Descrierea produsului

3.  Descrierea produsului

Cazanele speciale de încălzire cu ardere pe motorină/
gaze Logano SE635 şi Logano SK635 trebuie echipate cu 
un arzător corespunzător cazanelor de încălzire.

Deosebirea dintre cazanele Logano SE635 şi  Logano 
SK635 constă în tehnica de circulaţie a apei.
Singura deosebire exterioară între cele două tipuri de 
cazane de încălzire este poziţia punctului de măsurare.
Poziţiile punctului de măsurare la Logano SE635 
sau Logano SK635 le puteţi afla din capitolul 10.�, 
„Racordarea pachetului senzorului de temperatură şi a 
cablului arzătorului” de la pag. 34.

Pentru cazanul Logano SE635 nu aveţi nevoie de 
ridicarea temperaturii de retur.

Pentru cazanul Logano SK635 este nevoie să realizaţi 
ridicarea temperaturii de retur sau va trebui respectată 
o temperatură de bază (a se vedea foaia de lucru K6, 
Catalog).

   AtENŢIE!

DEtERIORĂRI ALE INStALAŢIEI

din cauza unui arzător necorespunzător
•	 Montaţi numai arzătoare care 

corespund condiţiilor tehnice ale 
cazanului special de încălzire pe 
motorină / gaz Logano S635 (a se 
vedea capitolul 4, „Date tehnice”, 
pagina 9).

Principalele părţi componente ale cazanului Logano S635 
(fig. 1) sunt:
−	 Corpul cazanului (fig. 1, poz. 4) împreună cu un 

arzător. 
Blocul cazanului transmite căldura produsă de 
arzător către apa de încălzire. 

−	 Mantaua cazanului (fig. 1, poz. 2), izolaţia termică 
(fig. 1, poz. 1) şi panoul de izolare a uşii arzătorului 
(fig. �, poz. 1). 
Mantaua cazanului, izolaţia termică şi panoul de 
izolare a uşii arzătorului reduc pierderile de energie.

−	 Aparatul de reglare (accesoriu - fig. 1, poz. 3) 
Aparatul de reglare realizează monitorizarea şi 
comanda tuturor componentelor electrice ale 
cazanului special de încălzire pe motorină/gaz 
Logano S635.

Fig. 1:  Cazanul special de încălzire pe motorină/gaz  
  Logano S635
Poz. 1:  Izolaţia termică
Poz. 2:  Mantaua cazanului
Poz. 3:  Aparatul de reglare (accesoriu)
Poz. 4:  Corpul cazanului

Fig. 2:  Cazanul special de încălzire pe motorină/gaz  
  Logano S635

Poz. 1:  Panoul de izolare a uşii arzătorului
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Date tehnice 4

4. Date tehnice

Capitolul „Date tehnice” vă oferă informaţii despre performanţele 
cazanului Logano S635.

Fig. 3   Date tehnice pentru Logano SE635 şi SK635

VK = Turul cazanului de încălzire
RK = Returul cazanului de încălzire
VSL = Conductă de siguranţă pe tur
RSL = Conductă de siguranţă pe retur
EL = Golire (R1¼)
WMS = Racord pentru sistemul de protecţie   
  împotriva lipsei apei > 350 kW
AAB = Racord pentru un suportul de armătură (R1)

4.1 Date tehnice pentru Logano SE635

Dimensiuni şi date tehnice pentru Logano SE635
Dimensiunea cazanului �30 �80 350 4�0 490
Puterea termică nominală kW �30 �80 350 4�0 490
Puterea termică în focar kW �49 308 378 454 530
Lungimea totală a cazanului (L) mm �150 �345
Lungimea blocului cazanului (LK) mm 1637 176�
Lăţimea cazanului (B) mm 99� 111�
Lăţimea restrânsă mm 780 916
Lungimea restrânsă mm 171� 199�
Lungimea cadrului de bază (LGr) mm 148� 176�
Lăţimea cadrului de bază (BGr) mm 780 916
Înălţime (H) mm 1540 1730
Înălţime (HK) mm 1310 1500
Diametrul ţevilor de evacuare a gazelor 
arse (Ø AA) 

mm �48

Înălţimea ţevilor de evacuare a gazelor 
arse (H AA) 

mm 1003 1140

Diametrul camerei de ardere mm 470 570
Lungimea camerei de ardere mm 1440 17�0
Adâncimea uşii arzătorului t mm ��6 �46
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Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Montage- und Wartungsanleitung Öl-/Gas-Spezialheizkessel Logano S635 • Ausgabe 09/2003

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
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Feuerraumdurchmesser mm 470 570

Brennertürtiefe T mm 226 246

Brennertürhöhe (HB) mm 450 490

Brennerrohrmindestlänge mm 270 290

Durchmesser von VK DN 80 100

Durchmesser von RK DN 80 100

Durchmesser von VSL DN 32 50

Höhe Flansch VK/VSL/RK (HF) mm 1380 1558

Abstandsmaß A1 mm 350

Abstandsmaß A2 mm 175 225

Abstandsmaß A3 mm 175 225

Abstandsmaß A4 mm 270 450

Gewicht netto 1 kg 905 925 1147 1197 1397

Kesselwasserinhalt l 545 536 752 738 854

Gasinhalt l 380 386 557 566 673

Abgastemperatur, Teillast bei 60 % 2 °C 131 132 127

Abgastemperatur, Volllast °C 174 173 175 170

Abgasmassenstrom, Öl
Teillast bei 60 %

kg/s 0,063 0,080 0,096 0,115 0,135

Abgasmassenstrom, Öl
Volllast

kg/s 0,106 0,133 0,160 0,193 0,225

Abgasmassenstrom, Gas
Teillast bei 60 %

kg/s 0,063 0,081 0,097 0,116 0,135

Abgasmassenstrom, Gas
Volllast

kg/s 0,106 0,134 0,161 0,193 0,226

CO2-Gehalt – Öl % 13

CO2-Gehalt – Gas % 10

Heizgasseitiger Widerstand mbar 2,3 2,9 3,2 3,5 3,9

Notwendiger Förderdruck Pa 0

Maximal zul. Vorlauftemperatur 3 °C 120

Zul. Betriebsüberdruck 
(Heizkessel) 4 bar 4

CE-Kennzeichnung, Produkt-ID-Nr. CE-0085BO0272

Tab. 3 Technische Daten für Logano SE635

1 Gewicht mit Verpackung ca. 6 – 8% höher.

2 Nach DIN EN 303. Minimale Abgastemperatur für das Berechnen des Schornsteines nach DIN 4705 liegt um ca. 12K niedriger.

3 Absicherungsgrenze (Sicherheitstemperaturbegrenzer). Maximal mögliche Vorlauftemperatur = Absicherungsgrenze (STB) – 18K. 
Beispiel: Absicherungsgrenze (STB) = 100 °C, maximal mögliche Vorlauftemperatur = 100 – 18= 82 °C.

4 Bei höheren Betriebsdrücken fragen Sie den Buderus Partner.

Abmessungen und technische Daten für Logano SE635

Kesselgröße 230 280 350 420 490

Dimensiuni şi date tehnice pentru Logano SE635
Dimensiunea cazanului �30 �80 350 4�0 490
Înălţimea uşii arzătorului (HB) mm 450 490
Lungimea minimă a tubului arzătorului mm �70 �90
Diametru VK DN 80 100
Diametru RK DN 80 100
Diametru VSL DN 3� 50
Înălţimea flanşei VK/VSL/RK (HF) mm 1380 1558
Distanţă A1 mm 350
Distanţă A2 mm 175 ��5
Distanţă A3 mm 175 ��5
Distanţă A4 mm �70 450
Greutate netă 1 kg 905 9�5 1147 1197 1397
Volumul de apă al cazanului l 545 536 75� 738 854
Volumul de gaze l 380 386 557 566 673
temperatura gazelor arse, sarcină 
parţială la 60% 2. ºC 131 13� 1�7

temperatura gazelor arse, sarcină 
maximă ºC 174 173 175 170

Debitul de gaze arse, motorină,.
sarcină parţială la 60% kg/s 0,063 0,080 0,096 0,115 0,135

Debitul de gaze arse, motorină,.
sarcină maximă kg/s 0,106 0,133 0,160 0,193 0,��5

Debitul de gaze arse, gaze,.
sarcină parţială la 60% kg/s 0,063 0,081 0,097 0,116 0,135

Debitul de gaze arse, gaze,.
sarcină maximă kg/s 0,106 0,134 0,161 0,193 0,��6

Conţinutul de CO2 – motorină % 13
Conţinutul de CO2 – gaze % 10
Rezistenţă pentru secţiunea cu gaze de 
încălzire mbar �,3 �,9 3,� 3,5 3,9

Presiunea de refulare necesară Pa 0
temperatura maximă permisă pe tur 3 ºC 1�0
Suprapresiunea de funcţionare admisă 
(cazanul de încălzire)4 bar 4

Marcajul CE, codul de identificare al produsului CE-0085BO0�7�
Tabelul 3  Date tehnice pentru Logano SE635
1 Greutatea cu ambalajul mai mare cu cca. 6 – 8%.
2 Conform DIN EN 303. Temperatura minimă a gazelor arse pentru calcularea coşului de evacuare conform DIN 4705 este mai 

scăzută cu cca. 12 K.
3 Limita de siguranţă (limitatorul de temperatură de siguranţă). Temperatura maximă posibilă pe tur = Limita de siguranţă (STB) 

- 18 K. 
Exemplu: limita de siguranţă (STB) = 100 ºC, temperatura maximă posibilă pe tur = 100 -18 = 82 ºC.

4 În cazul presiunilor de funcţionare mai mari, întrebaţi partenerii Buderus.

Date tehnice 4
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4.2  Date tehnice pentru Logano SK635

Dimensiuni şi date tehnice pentru Logano SK635
Dimensiunea cazanului �65 3�5 405 485 555
Puterea termică nominală kW �65 3�5 405 485 555
Puterea termică în focar kW �88 353 440 5�7 603
Lungimea totală a cazanului (L) mm �150 �345
Lungimea blocului cazanului (LK) mm 1637 176�
Lăţimea cazanului (B) mm 99� 111�
Lăţimea restrânsă mm 780 199�
Lungimea restrânsă mm 171� 199�
Lungimea cadrului de bază (LGr) mm 148� 176�
Lăţimea cadrului de bază (BGr) mm 780 916
Înălţime (H) mm 1540 1730
Înălţime (HK) mm 1310 1500
Diametrul ţevilor de evacuare a gazelor arse (Ø AA) mm �48
Înălţimea ţevilor de evacuare a gazelor arse (H AA) mm 1003 1140
Lungimea camerei de ardere mm 1440 17�0
Diametrul camerei de ardere mm 470 570
Adâncimea uşii arzătorului mm ��6 �46
Înălţimea uşii arzătorului (HB) mm 450 490
Lungimea minimă a tubului arzătorului mm �70 �90
Diametru VK DN 80 100
Diametru RK DN 80 100
Diametru VSL DN 3� 50
Înălţimea flanşei VK/VSL/RK (HF) mm 1380 1558
Distanţă A1 mm 350
Distanţă A2 mm 175 ��5
Distanţă A3 mm 175 ��5
Distanţă A4 mm �70 450
Greutate netă 1 kg 895 915 11�7 1177 1370
Volumul de apă l 545 536 75� 738 854

1 Greutatea cu ambalajul mai mare cu cca. 6 – 8%.

Date tehnice 4
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Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Montage- und Wartungsanleitung Öl-/Gas-Spezialheizkessel Logano S635 • Ausgabe 09/2003

Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

4

Feuerraumdurchmesser mm 470 570

Brennertürtiefe T mm 226 246

Brennertürhöhe (HB) mm 450 490

Brennerrohrmindestlänge mm 270 290

Durchmesser von VK DN 80 100

Durchmesser von RK DN 80 100

Durchmesser von VSL DN 32 50

Höhe Flansch VK/VSL/RK (HF) mm 1380 1558

Abstandsmaß A1 mm 350

Abstandsmaß A2 mm 175 225

Abstandsmaß A3 mm 175 225

Abstandsmaß A4 mm 270 450

Gewicht netto 1 kg 905 925 1147 1197 1397

Kesselwasserinhalt l 545 536 752 738 854

Gasinhalt l 380 386 557 566 673

Abgastemperatur, Teillast bei 60 % 2 °C 131 132 127

Abgastemperatur, Volllast °C 174 173 175 170

Abgasmassenstrom, Öl
Teillast bei 60 %

kg/s 0,063 0,080 0,096 0,115 0,135

Abgasmassenstrom, Öl
Volllast

kg/s 0,106 0,133 0,160 0,193 0,225

Abgasmassenstrom, Gas
Teillast bei 60 %

kg/s 0,063 0,081 0,097 0,116 0,135

Abgasmassenstrom, Gas
Volllast

kg/s 0,106 0,134 0,161 0,193 0,226

CO2-Gehalt – Öl % 13

CO2-Gehalt – Gas % 10

Heizgasseitiger Widerstand mbar 2,3 2,9 3,2 3,5 3,9

Notwendiger Förderdruck Pa 0

Maximal zul. Vorlauftemperatur 3 °C 120

Zul. Betriebsüberdruck 
(Heizkessel) 4 bar 4

CE-Kennzeichnung, Produkt-ID-Nr. CE-0085BO0272

Tab. 3 Technische Daten für Logano SE635

1 Gewicht mit Verpackung ca. 6 – 8% höher.

2 Nach DIN EN 303. Minimale Abgastemperatur für das Berechnen des Schornsteines nach DIN 4705 liegt um ca. 12K niedriger.

3 Absicherungsgrenze (Sicherheitstemperaturbegrenzer). Maximal mögliche Vorlauftemperatur = Absicherungsgrenze (STB) – 18K. 
Beispiel: Absicherungsgrenze (STB) = 100 °C, maximal mögliche Vorlauftemperatur = 100 – 18= 82 °C.

4 Bei höheren Betriebsdrücken fragen Sie den Buderus Partner.

Abmessungen und technische Daten für Logano SE635

Kesselgröße 230 280 350 420 490

Dimensiuni şi date tehnice pentru Logano SK635
Dimensiunea cazanului �65 3�5 405 485 555
Volumul de gaz l 380 386 557 566 673
temperatura gazelor arse, .
sarcină parţială la 60% 2. ºC 144 143

temperatura gazelor arse, .
sarcină maximă ºC 195 194

Debitul de gaze arse, motorină,.
sarcină parţială la 60% kg/s 0,077 0,094 0,114 0,136 0,155

Debitul de gaze arse, motorină,.
sarcină maximă kg/s 0,1�9 0,157 0,189 0,��6 0,�59

Debitul de gaze arse, gaze,.
sarcină parţială la 60% kg/s 0,078 0,095 0,114 0,136 0,155

Debitul de gaze arse, gaze,.
sarcină maximă kg/s 0,130 0,158 0,190 0,��7 0,�59

Conţinutul de CO2 – motorină % 13
Conţinutul de CO2 – gaze % 10
Rezistenţă pentru secţiunea .
cu gaze de încălzire mbar 3,� 3,7 4,� 4,8 5,�

Presiunea de aducţie necesară Pa 0
temperatura maximă permisă pe tur3 ºC 1�0
Suprapresiunea permisă de 
funcţionare admisă .
(cazanul de încălzire)

bar 4

Marcajul CE, codul de identificare al produsului CE-0085BO0�7�
Tabelul 4 Date tehnice pentru Logano SK635
2 Conform DIN EN 303. Temperatura minimă a gazelor arse pentru calcularea coşului de evacuare conform DIN 4705 este mai 

scăzută cu cca. 6 K.
3 Limita de siguranţă (limitatorul de temperatură de siguranţă). Temperatura maximă posibilă pe tur = Limita de siguranţă (STB) 

- 18 K. 
Exemplu: limita de siguranţă (STB) = 100 ºC, temperatura maximă posibilă pe tur = 100 -18 = 82 ºC.

Date tehnice 4



Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!  Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de

Instrucţiuni de montaj şi întreţinere cazan special de încălzire cu funcţionare pe motorină / gaz Logano S635 • Ediţia 09/�003 13

Setul de livrare 5  
.

5. Setul de livrare

•	 Verificaţi ambalajul la livrarea la destinaţie. 
Acesta trebuie să fie intact.

•	 Verificaţi integralitatea setului de livrare la 
primirea acestuia.

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR

“Pachetele A până la C” sunt 
preambalate conform succesiunii 
de montare.

Logano S635

Componentă Bucăţi Ambalaj
Corpul cazanului 1 1 palet
Mantaua cazanului 
„Pachetul A”, inclusiv 
cablul arzătorului

1 1 cutie din 
lemn

Mantaua cazanului 
„Pachetul B”

1 1 cutie din 
carton

„Pachetul C” 1 1 cutie din 
carton

Izolaţie termică 1 1 ambalaj din 
folie

Aparat de reglare 1 1 cutie din 
carton

Inele de izolare1 1 1 cutie din 
carton

Ţeavă pentru protecţia 
la lipsa apei (WMS)2

1 1 ambalaj din 
folie

Tabelul 5 Set de livrare Logano S635
1 Componentele se află în camera de ardere.
2 Ţeava este inclusă în setul de livrare numai la  

cazanele de încălzire cu o putere începând de la 350 kW.
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  6       transportarea cazanului de încălzire

6.      transportarea cazanului de încălzire

În acest capitol este descris modul în care puteţi 
transporta cazanul în siguranţă, fără a îl deteriora.

AVERtIzARE!

PERICOL DE MOARtE

atunci când cazanul nu este asigurat în 
mod corespunzător.
•	 Pentru transportarea cazanului, folosiţi 

mijloace de transport adecvate, de 
exemplu, două platforme elevatoare 
sau un (moto)stivuitor.

•	 În timpul transportului, asiguraţi 
cazanul de încălzire împotriva căderii 
de pe mijlocul de transport.

6.1 transportarea corpului cazanului cu camionul

Dacă doriţi să transportaţi corpul cazanului cu un camion, 
atunci aveţi în vedere următoarele indicaţii de siguranţă.

AVERtIzARE!

PERICOL DE MOARtE

în urma căderii sarcinilor
•	 Asiguraţi corpul cazanului cu benzi 

de fixare înaintea transportării 
acestuia.
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transportarea cazanului de încălzire              6       
.

6.2  transportarea corpului cazanului cu .
 un stivuitor / platformă elevatoare

Puteţi transporta corpul cazanului cu un stivuitor sau 
două platforme elevatoare. În acest scop, respectaţi 
următoarele instrucţiuni:

AVERtIzARE!

PERICOL DE MOARtE

în urma căderii sarcinilor
•	 La ridicarea şi transportarea corpului 

cazanului, asiguraţi repartizarea 
uniformă a sarcinii pe furca motostivui-
torului / platforma elevatoare.

•	 În timpul transportului, asiguraţi corpul 
cazanului împotriva căderii de pe 
mijlocul de transport.

6.2.1  transportul cazanului de încălzire cu un   
 motostivuitor

   AtENŢIE!

DEtERIORĂRI ALE INStALAŢIEI

din cauza corpului cazanului deteriorat.

Corpul cazanului poate fi transportat cu un 
motostivuitor numai dacă lungimea furcii 
acestuia ajunge de la peretele din faţă până 
la cel din spate al cazanului.

•	 Înainte de ridicarea cazanului, verificaţi 
dacă peretele din faţă şi cel din spate 
al cazanului se sprijină pe furca 
motostivuitorului.

•	 Introduceţi furca motostivuitorului sub peretele din 
faţă al cazanului (fig. 4, poz. 1) şi sub peretele din 
spate (fig. 4, poz. 2).

Fig. 4  Transportarea corpului cazanului cu un   
 motostivuitor / platformă elevatoare
Poz. 1:  Peretele din faţă al cazanului
Poz. 2:  Peretele din spate al cazanului
Poz. 3:  Corpul cazanului
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6.2.2  transportarea cazanului de încălzire cu  
 două platforme elevatoare

•	 Împingeţi câte o platformă elevatoare sub peretele 
din faţă şi cel din spate al cazanului (fig. 4, pagina 15).

•	 Ridicaţi în mod egal corpul cazanului folosind cele 
două elevatoare (fig. 4, pagina 15).

6.3  Ridicarea corpului cazanului cu o macara

Puteţi ridica şi transporta corpul cazanului (fig.5,  
poz. 1) cu o macara.

AVERtIzARE!

PERICOL DE MOARtE

în urma căderii sarcinii.
•	 Utilizaţi exclusiv cabluri de lungime 

egală.
•	 Utilizaţi numai cabluri în perfectă stare.
•	 Agăţaţi cârligele numai în orificiile 

prevăzute în elementele de prindere.
•	 Ridicaţi corpul cazanului cu macaraua 

numai dacă aveţi o calificare 
corespunzătoare.

•	 Agăţaţi cablurile de transport (fig. 5, poz. 3) în 
orificiile celor patru elemente de prindere (fig. 5, 
poz. 4) ale corpului cazanului.

•	 Agăţaţi cârligul macaralei (fig. 5, poz. 2) de cablul 
de transport.

Fig. 5  Ridicarea corpului cazanului cu o macara
Poz. 1:  Corpul cazanului
Poz. 2:  Cârligul macaralei
Poz. 3:  Cârligele cablului de transport
Poz. 4:  Orificiile din elementele de prindere 

  6       transportarea cazanului de încălzire
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Amplasarea cazanului 7

7 Amplasarea cazanului
 

În acest capitol este explicat modul de amplasare 
corespunzătoare a cazanului.

   AtENŢIE!

DEtERIORARE A INStALAŢIEI

din cauza îngheţului.

•	 Amplasaţi cazanul de încălzire într-o 
încăpere ferită de îngheţ.

7.1 Distanţe recomandate până la perete

În cazul în care construiţi un fundament, respectiv o 
suprafaţă de amplasare, trebuie să respectaţi distanţele 
până la perete indicate (a se vedea exemplul din fig. 7 sau 
fig. 6 şi tabelul 6 de la pag. 18). Suprafaţa de amplasare 
trebuie să fie rezistentă, netedă şi orizontală. Marginea 
din faţă a cazanului trebuie să corespundă cu marginea 
fundamentului. 

În fig. 7 şi fig. 6 de la pagina 18 găsiţi exemple de 
amplasare a cazanului.

Puteţi să montaţi uşa arzătorului cu deschidere 
spre dreapta / spre stânga (a se vedea capitolul 8.1 
„Modificarea uşii arzătorului”, pagina �0). 
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7 Amplasarea cazanului

În capitolul 4, „Date tehnice” de la pagina 9 găsiţi 
informaţii despre lungimea cazanului LK.

Cazan 
de 

încălzire

Dimensiunea 
cazanului

SE635/ 
SK635

Distanţa 
AH

în mm

Distanţa AV
în mm 1

Logano
S635

�30/3�5 900 (600) �000 (700)

350/485 900 (600) �000 (800)
490/555 1000 (700) �000 (900)

Observaţie
Pentru amplasarea cazanului, respectaţi distanţele 
minime (valorile indicate între paranteze) (a se vedea 
exemplul din fig. 7 şi fig. 6). Pentru a simplifica 
montajul, lucrările de întreţinere şi reparaţie, trebuie 
alese distanţele până la perete recomandate.

În cazul în care se montează un amortizor de 
zgomot pentru gazele arse, trebuie avut în vedere 
spaţiul suplimentar necesar.

Dacă doriţi să fixaţi aparatul de reglare în lateral, 
folosind suportul pentru acesta (accesoriu), 
dimensiunile respective trebuie luate din 
instrucţiunile de montaj pentru suport (accesoriu). 

Tabelul 6 Distanţele indicate până la perete
1 Ţineţi seama de dimensiunea LBR (lungimea arzătorului) 

raportată la distanţa AV.

Fig. 6  Spaţiul de amplasare şi cazanul de încălzire  
 (poziţionat în dreapta). Dimensiuni în mm
*	 În	cazul	în	care	se	montează	un	amortizor	de	zgomot	

pentru	gazele	arse,	trebuie	avut	în	vedere	spaţiul	
suplimentar	necesar.

Fig. 7  Spaţiul de amplasare şi cazanul de încălzire  
 (poziţionat în stânga) Dimensiuni în mm.
*	 În	cazul	în	care	se	montează	un	amortizor	de	zgomot	

pentru	gazele	arse,	trebuie	avut	în	vedere	spaţiul	
suplimentar	necesar.
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Amplasarea cazanului

7.2 Orientarea cazanului de încălzire

Orientaţi cazanul (fig. 8, poz. 2) pe orizontală şi pe 
verticală, astfel încât să nu se poată acumula aer în 
cazan.

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR

Pentru orientarea cazanului, 
folosiţi bucăţi de tablă.

•	 Orientaţi cazanul (fig. 8, poz. 2) aşa cum este 
prezentat în fig. 8, cu ajutorul unei nivele cu bulă de 
aer (fig. 8, poz. 1), pe orizontală şi pe verticală.

Fig. 8 Orientarea cazanului de încălzire
Poz. 1:  Nivelă cu bulă de aer
Poz. 2:  Cazan de încălzire

7
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  8     Montarea cazanului de încălzire

8 Montarea cazanului de încălzire

În acest capitol vi se explică modul în care trebuie să 
montaţi corect cazanul.

8.1 Modificarea uşii arzătorului

Modul de deschiderea a uşii poate fi modificat de pe 
dreapta pe stânga.
•	 Se deşurubează şurubul cu cap hexagonal M16 

(fig. 9, poz. 8) al balamalei inferioare dreapta (fig. 9, 
poz. 4) până când bolţul balamalei (fig. 9, poz. 5) se 
mişcă liber.

•	 Se scoate bolţul balamalei (fig. 9, poz. 5) din furca 
balamalei (fig. 9, poz. 6) şi din balamaua inferioară 
dreapta (fig. 9, poz. 4).

•	 Se deşurubează şurubul cu cap hexagonal M16  
(fig. 9, poz. 8) din furca balamalei (fig. 9, poz. 6).

•	 Se slăbeşte contrapiuliţa M16 (fig. 9, poz. 7) şi se 
desface de pe şurubul cu cap hexagonal M16 (fig. 9, 
poz. 8).

•	 Se scoate şurubul cu cap hexagonal M16 (fig. 9, 
poz. 8) din uşa arzătorului (fig. 9, poz. 9).

•	 Se desface şurubul cu cap hexagonal M1�  
(fig. 9, poz. 1) de la balamaua inferioară dreapta 
(fig. 9, poz. 3) din orificiul filetat al peretelui frontal al 
cazanului şi se scoate din uşa arzătorului (fig. 9,  
poz. 9).

Fig. 9  Desfacerea balamalei inferioare
Poz. 1:  Şurub cu cap hexagonal M12
Poz. 2:  Şaibă
Poz. 3:  Balamaua inferioară stânga
Poz. 4:  Balamaua inferioară dreapta
Poz. 5:  Bolţul balamalei
Poz. 6:  Furca balamalei
Poz. 7:  Piuliţe M16
Poz. 8:  Şurub cu cap hexagonal M16
Poz. 9:  Uşa arzătorului
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•	 Introduceţi şaiba (fig. 10, poz. 2) în şurubul cu 
cap hexagonal M16 (fig. 10, poz. 8).

•	 Se împinge şurubul cu cap hexagonal M16  
(fig. 10, poz. 8) prin uşa arzătorului (fig. 10, poz. 
9) în balamaua inferioară stânga (fig. 10, poz. 3).

•	 Se înşurubează piuliţele M16 (fig. 10, poz. 7) pe 
şurubul cu cap hexagonal M16 (fig. 10, poz. 8).

•	 Se înşurubează şurubul cu cap hexagonal M16 
(fig. 10, poz. 8) în furca balamalei (fig. 10,  
poz. 6).

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR

Aveţi grijă ca la introducerea 
bolţului de balama (fig. 10,  
poz. 5), capul bolţului de balama 
să fie în sus.

•	 Se împinge bolţul de balama în balamaua 
inferioară stânga prin furca de balama (fig. 10, 
poz. 6).

•	 Se asigură şurubul cu cap hexagonal M16 cu 
contrapiuliţele M16 (fig. 10, poz. 7).

•	 Se înşurubează piuliţa M1� cu şaibă la 
balamaua inferioară dreapta în orificiul filetat al 
peretelui frontal al cazanului (fig. 10).

•	 Se slăbeşte şurubul cu cap hexagonal M1�  
(fig. 11, poz. 1) de la balamaua superioară 
dreapta (fig. 11, poz. 4) până când bolţul de 
balama (fig. 11, poz. 3) se mişcă liber.

•	 Se scoate bolţul de balama (fig. 11, poz. 3) din 
balamaua superioară dreapta (fig. 11, poz. 4).

•	 Se introduce bolţul de balama  (fig. 11, poz. 3) 
prin balamaua superioară stânga (fig. 11, poz. 2)

•	 Se slăbeşte şurubul cu cap hexagonal M1�  
(fig. 11, poz. 1) până când se va putea introduce 
bolţul de balama (fig. 11, poz. 3).

•	 Se împinge bolţul de balama (fig. 11, poz. 3) prin 
balamaua superioară stânga (fig. 11, poz. 2).

AtENŢIE!

DEtERIORARE A INStALAŢIEI

din cauza unor înşurubări 
neuniforme.

•	 Strângeţi şuruburile cu cap 
hexagonal ale uşii arzătorului 
M1� şi M16 uniform, în cruce.

Fig. 10  Schimbarea balamalei de jos
Poz. 1:  Şurub cu cap hexagonal M12
Poz. 2:  Şaibe
Poz. 3:  Balamaua inferioară stânga
Poz. 4:  Balamaua inferioară dreapta
Poz. 5:  Bolţ de balama
Poz. 6:  Furca balamalei
Poz. 7:  Piuliţe M16
Poz. 8:  Şurub cu cap hexagonal M16
Poz. 9:  Uşa arzătorului

Fig. 11  Modificarea balamalei superioare
Poz. 1:  Şuruburi cu cap hexagonal M12
Poz. 2:  Balamaua superioară stânga
Poz. 3:  Bolţ de balama
Poz. 4:  Balamaua superioară dreapta
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8.2  Montarea traverselor

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR

“Pachetele A până la C” sunt 
preambalate în succesiunea de 
montare.

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR

Aveţi în vedere că teşiturile 
muchiilor traversei din spate  
(fig. 13, poz. 3) şi traversei din faţă 
(fig. 1�, poz. 4) sunt orientate spre 
corpul cazanului.

Traversa din spate şi cea din faţă 
sunt identice.

8.2.1  Montarea traversei din faţă

•	 Se slăbesc piuliţele montate din fabrică (fig. 1�, 
poz. 2).

•	 Se împinge traversa din faţă (fig. 1�, poz. 3) între 
cele � şaibe (fig. 1�, poz. 2).

•	 Se strâng piuliţele (fig. 1�, poz. 2).

8.2.2  Montarea traversei din spate

•	 Se slăbesc piuliţele montate din fabrică (fig. 13, 
poz. 2).

•	 Se împinge traversa din spate (fig. 13, poz. 4) între 
cele � şaibe (fig. 13, poz. 2).

•	 Se strâng piuliţele (fig. 13, poz. 2).

Fig. 12  Montarea traversei din faţă
Poz. 1:  Şuruburi tip ştift ale peretelui din faţă al cazanului
Poz. 2:  Şaibe şi piuliţe
Poz. 3:  Traversă frontală
Poz. 4:  Teşitura traversei frontale

Fig. 13  Montarea traversei din spate
Poz. 1:  Peretele din spate al cazanului
Poz. 2:  Şaibe şi piuliţe
Poz. 3:  Teşitura traversei din spate
Poz. 4:  Traversa din spate
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8.2.3 Montarea traverselor laterale

Montarea traverselor laterale din stânga şi din dreapta 
este prezentată aici luându-se ca exemplu traversa 
laterală din stânga (fig. 14, poz. 1). Montaţi traversa 
laterală din dreapta în acelaşi mod.

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR

Traversa laterală din stânga şi cea 
din dreapta sunt identice.

Orificiul de pe marginea îndoită 
din faţă a traversei laterale (fig. 14, 
poz. 7) rămâne nefolosit, servind 
la înşurubarea cu peretele din 
spate şi din lateral.

•	 Agăţaţi traversa laterală stânga (fig. 14, poz. 1) în 
crestăturile traverselor (fig. 14, poz. 6).

•	 Înşurubaţi traversa laterală stânga (fig. 14,  
poz. 1) de traversa din faţă (fig. 14, poz. 5), 
utilizând orificiul cel mai de sus şi şurubul (fig. 14, 
poz. 4).

•	 Înşurubaţi traversa laterală stânga (fig. 14, poz. 1) 
de traversa din spate (fig. 14, poz. 3) prin orificiul 
alungit, folosind şurubul (fig. 14, poz. 2).

•	 Traversa laterală dreapta va fi montată în acelaşi 
fel.

Trebuie să aliniaţi în diagonală traversele laterale din 
stânga şi din dreapta pentru a se încadra în precizia de 
ajustare a pereţilor laterali.

•	 Ajustaţi distanţele dintre traversele laterale stânga 
şi dreapta de la A la C şi de la B la D (fig. 15). Dacă 
este cazul, deplasaţi o traversă şi înşurubaţi-o 
utilizând orificiile alungite.

Fig. 14  Montarea traversei laterale stânga
Poz. 1:  Traversă laterală stânga
Poz. 2:  Şurub
Poz. 3:  Traversa din spate
Poz. 4:  Şurub
Poz. 5:  Traversa din faţă
Poz. 6:  Crestăturile traverselor
Poz. 7:  Orificiu

Fig. 15  Ajustarea traverselor laterale stânga şi dreapta  
 una faţă de cealaltă
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8.3  Montarea protecţiei la lipsa apei

Cazanul special pentru încălzire Buderus cu funcţionare 
pe motorină / gaz este adecvat pentru arzătoare cu 
suflantă pentru motorină sau gaz, conform EN676.

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR
pentru Germania

Pentru cazane de încălzire > 350 kW 
trebuie să montaţi, conform DIN 4751 
- partea �, un dispozitiv de protecţie la 
lipsa de apă (accesoriu).
•	 Pentru montaj şi întreţinere, 

ghidaţi-vă după documentele 
tehnice ale producătorului.

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR
pentru Polonia

Pentru cazane de încălzire cu puterea 
> 100 kW, trebuie să echipaţi cazanul, 
conform PN-91/B-�414 (p�.5), cu un 
dispozitiv de protecţie la lipsa apei 
(accesoriu).

•	 Montaţi etanş ţeava pentru dispozitivul de protecţie 
la lipsa apei (fig. 16, poz. 2) la racordul de �” 
(fig. 16, poz. 1) al cazanului.

•	 Montaţi dispozitivul de protecţie la lipsa apei 
(accesoriu) în ţeava pentru protecţia la lipsa apei 
(fig. 16, poz. 2).

Dacă nu doriţi să montaţi un dispozitiv de protecţie 
la lipsa apei la racordul pentru protecţia la lipsa apei 
(WMS), atunci trebuie să îndepărtaţi dopul din material 
plastic şi să închideţi racordul WMS cu un dop de 
protecţie. 

Fig. 16  Montarea dispozitivului de protecţie la   
lipsa apei
Poz. 1: Racordul de 2” pentru protecţia la lipsa   
apei
Poz. 2: Ţeavă pentru dispozitivul de protecţie la   
lipsa apei
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8.4  Racordarea cazanului de încălzire la   
 sistemul de ţevi şi conducte

Vă rugăm să ţineţi seama de următoarele indicaţii 
referitoare la racordarea cazanului de încălzire la sistemul 
de ţevi şi conducte. Aceste indicaţii sunt importante 
pentru asigurarea unei funcţionări fără probleme.

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR

Pentru a evita pătrunderea impurităţilor 
în cazan prin conducta de apă, vă 
recomandăm să montaţi pe retur un 
dispozitiv de colectare a impurităţilor.

 AtENŢIE!

DEtERIORARE A INStALAŢIEI

din cauza racordurilor neetanşe.

•	 Instalaţi ţevile de racordare la 
racordurile cazanului fără a le 
tensiona.

8.4.1 Racordarea returului sistemului de încălzire

•	 Racordaţi returul sistemului de încălzire la racordul 
de retur al cazanului (fig. 17, poz. 3).

.AtENŢIE!

DEtERIORARE A INStALAŢIEI

din cauza temperaturii prea scăzute pe 
retur.

•	 Ţineţi seama de condiţiile de 
funcţionare din fişa de lucru K6 
(catalog).

8

Fig. 17: Cazan de încălzire Logano S637
Poz. 1: Racordul de tur al cazanului (VK)
Poz. 2: Conductă de siguranţă pe tur (VSL -  
 racord pentru un ventil de siguranţă   
 constructiv)
Poz. 3: Racordul de retur al cazanului (RK)
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8.4.2  Racordarea turului sistemului de încălzire

•	 Racordaţi turul sistemului de încălzire la racordul de 
tur al cazanului (fig. 18, poz. 1).

8.4.3  Racordarea conductei de siguranţă de pe tur

 AtENŢIE!

DEtERIORARE A INStALAŢIEI

din cauza racordării unor componente 
necorespunzătoare la conducta de 
siguranţă de pe tur (fig. 18).

•	 Nu racordaţi niciun fel de rezervor-
încălzitor de apă sau vreun alt 
circuit de încălzire la conducta de 
siguranţă de pe tur (fig. 18).

•	 Fixaţi ventilul de siguranţă cu 4 şuruburi la racordul 
conductei de siguranţă de pe tur (VSL) - (fig. 18, 
poz. 2).

8.4.4  Racordarea suportului de armături

•	 Racordaţi suportul de armături la racordul special 
prevăzut pentru acesta (fig. 18, poz.4). Pentru 
aceasta ţineţi cont de instrucţiunile separate de 
montaj.

Fig. 18: Cazan de încălzire Logano S635
Poz. 1:  Racordul de tur al cazanului (VK)
Poz. 2:  Conductă de siguranţă pe tur (VSL - racord  
 pentru un ventil de siguranţă constructiv)
Poz. 3:  Racordul de retur al cazanului (RK)
Poz. 4:  Racord pentru suportul de armături
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8.5  umplerea cazanului şi verificarea etanşeităţii   
 racordurilor

Înainte de punerea în funcţiune, trebuie să verificaţi 
etanşeitatea instalaţiei de încălzire, astfel încât să nu apară 
zone neetanşe în timpul funcţionării instalaţiei.

 AtENŢIE!

DEtERIORARE A INStALAŢIEI

din cauza suprapresiunii apărute la efectuarea 
probei de etanşeitate. Dispozitivele de reglare 
sau de siguranţă pot fi deteriorate din cauza 
presiunii ridicate.

La efectuarea probei de etanşeitate, asiguraţi-vă 
că nu este montat niciunul dintre dispozitivele 
de presiune, de reglare sau de siguranţă care 
nu pot fi separate de rezervorul de apă al 
cazanului.

 AtENŢIE!

DEtERIORARE A INStALAŢIEI

din cauza tensiunilor create de temperatură.

•	 Umpleţi instalaţia de încălzire numai în 
stare rece (temperatura pe tur poate fi de 
maxim 40 ºC).

•	 Umpleţi instalaţia de încălzire cu apă de umplere (capitolul 
13.1, „Umplerea instalaţiei de încălzire", pag. 44).

•	 Verificaţi etanşeitatea racordurilor.
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8.6  Montarea izolaţiei termice a corpului   
cazanului

Cazanul Logano S635 cu o putere cuprinsă între �30 
kW şi 4�0 kW dispune de o izolaţie termică dintr-o 
singură bucată la (figura 19). Izolaţia termică a corpului 
cazanului Logano S635 cu o putere de peste 490 kW 
se compune din două părţi (fig. �0).

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR

Pentru o montare corectă a izolaţiei 
termice a corpului cazanului, aveţi în 
vedere următoarele:
•	 Prindeţi cu cleme suprapunerile 

izolaţiei termice a corpului 
cazanului. Partea mai deschisă 
la culoare a izolaţiei termice 
a corpului cazanului trebuie 
orientată spre cazan.

8.6.1  Montarea izolaţiei termice a corpului 
cazanului la Logano S635 cu puteri între .
230 kW şi 420 kW

•	 Se împinge izolaţia termică a corpului cazanului 
(fig. 19, poz. 2) sub corpul acestuia (fig. 19,  
poz. 1).

•	 Se plasează izolaţia termică a corpului cazanului 
(fig. 19, poz. 2) în jurul corpului acestuia (fig. 19, 
poz. 1).

•	 Dacă este nevoie, se vor finisa deschizăturile 
izolaţiei termice a corpului cazanului (fig. 19,  
poz. 2).

•	 Se asigură izolaţia termică a corpului cazanului 
(fig. 19, poz. 2) cu ajutorul clemelor (fig. 19,  
poz. 3), aşa cum este prezentat în fig. 19.

8.6.2  Montarea izolaţiei termice a corpului 
cazanului la S635 cu puteri de peste 490 kW

Trebuie să fixaţi bucata mare a izolaţiei termice a 
corpului cazanului (fig. �0, poz. 2) de peretele din faţă 
al cazanului, iar bucata mică a izolaţiei termice (fig. �0, 
poz. 3) de peretele din spate.

•	 Montaţi cele două izolaţii (mare şi mică) ale 
corpului cazanului (fig. �0, poz. 2 şi 3) urmând 
aceeaşi procedură de montaj descrisă în capitolul 
8.6.1, „Montarea izolaţiei termice a corpului 
cazanului la Logano S635 cu puteri între �30 kW 
şi 4�0 kW”.

Fig. 19  Montarea izolaţiei termice a corpului cazanului  
 dintr-o singură bucată
Poz. 1:  Corpul cazanului
Poz. 2:  Izolaţia termică a corpului cazanului
Poz. 3:  Cleme

Fig. 20  Montarea izolaţiei termice a corpului cazanului  
 din două bucăţi
Poz. 1: Corpul cazanului
Poz. 2: Izolaţia termică a corpului cazanului, partea  
 mai mare
Poz. 3: Izolaţia termică a corpului cazanului, partea  
 mai mică
Poz. 4: Cleme
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8.6.3 Montarea izolaţiei termice a peretelui din spate

•	 Împingeţi izolaţia termică a peretelui din spate (fig. �1, 
poz. 1) cu decuparea peste colectorul de gaze arse 
(fig. �1, poz. 2).

8.6.4 Montarea izolaţiei termice a colectorului de gaze

•	 Împingeţi izolaţia termică a colectorului de gaze  
(fig. ��, poz. 3) cu decuparea peste ştuţul pentru gaze 
arse (fig. ��, poz. 1).

•	 Asiguraţi izolaţia termică a colectorului de gaze  
(fig. ��, poz. 3) prinzând-o cu cleme (fig. ��, poz. 4) 
de izolaţia termică a corpului cazanului (fig. ��,  
poz. 2).

Fig. 21  Montarea izolaţiei termice a peretelui din spate
Poz. 1:  Izolaţia termică a peretelui din spate
Poz. 2:  Colectorul de gaze arse

Fig. 22  Montarea izolaţiei termice a colectorului de  
 gaze arse
Poz. 1:  Ştuţ pentru gaze arse
Poz. 2:  Izolaţia termică a corpului cazanului
Poz. 3:  Izolaţia termică a colectorului de gaze arse
Poz. 3:  Cleme
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8.7  Montarea cablului arzătorului

•	 Se trage cablul arzătorului cu dispozitivul de 
detensionare (fig �3, poz. 8) pe partea balamalei pe 
sub traversa laterală (fig �3, poz. 3) până la baza 
corpului cazanului (fig �3, poz. 1).

•	 Se sprijină peretele lateral stânga faţă (fig �3, poz. 2) 
(la deschiderea uşii pe dreapta – peretele lateral din 
dreapta) de corpul cazanului.

•	 Se trage cablul arzătorului cu dispozitivul de 
detensionare (fig �3, poz. 8) prin ghidajul pentru cablu 
(fig. �3, poz. 6) al peretelui lateral stânga faţă  
(fig. �3, poz. 2). Ştecherul pentru conectarea 
arzătorului (mare) este afară.

8.8  Montarea pereţilor laterali

Montarea pereţilor laterali este prezentată aici luând ca 
exemplu partea din stânga faţă şi stânga spate. Pereţii 
laterali de pe partea dreaptă se montează după aceeaşi 
metodă.

•	 Se îndoaie cu atenţie cârligul pentru prinderea 
peretelui din faţă la ambii pereţi laterali faţă (fig. �4, 
lupa).

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR

•	 Ţineaţi seama că fanta peretelui 
lateral stânga faţă (fig. �3, poz. 4) 
este orientată spre peretele faţă al 
cazanului.

•	 Se aşază peretele lateral stânga faţă (fig. �3, poz. 2) 
în spatele agăţătorii cadrului cazanului (fig. �3,  
poz. 7).

•	 Se prinde peretele lateral stânga faţă (fig. �3, poz. 2) 
cu îndoitura muchiilor (fig. �3, poz. 5) de traversele 
laterale (fig. �3, poz. 3).

•	 Se împinge peretele lateral stânga faţă (fig. �3,  
poz. 2) până când acesta se lipeşte de traversa 
laterală (fig. �3, poz. 3).

Fig. 23: Montarea peretelui lateral stânga faţă
Poz. 1: Cadrul de bază al corpului cazanului
Poz. 2: Perete lateral stânga faţă
Poz. 3: Traversă laterală
Poz. 4: Fanta peretelui lateral stânga faţă
Poz. 5: Îndoitura muchiilor peretelui lateral stânga faţă
Poz. 6: Trecere cablu
Poz. 7: Agăţătoarea cadrului cazanului
Poz. 8: Cablu de arzător cu dispozitiv de detensionare

Fig. 24  Îndoirea cârligului
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INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR

Pentru a simplifica montarea peretelui 
lateral stânga spate (fig. �5, poz. 3) nu 
aveţi voie să-l prindeţi direct lângă peretele 
lateral stânga faţă (fig. �5, poz. 2).
•	 Lăsaţi peretele lateral stânga spate 

puţin peste peretele din spate al 
cazanului (fig. �5).

•	 Ţineţi cont că fanta peretelui stânga 
spate este orientată spre peretele 
din spate al cazanului (fig. �3, 
pagina 30).

•	 Prindeţi peretele lateral stânga spate (fig. �5, poz. 3) 
cu îndoitura muchiei (fig. �3, pagina 30) pe traversa 
laterală (fig. �3, pagina 30), după care împingeţi-l 
spre peretele lateral stânga faţă (fig. �5, poz. 2).

8.9  Montarea capacului din faţă al cazanului

•	 Agăţaţi capacul din faţă al cazanului cu cârligele  
(fig. �6, poz. 2) în orificiile pereţilor laterali din faţă 
(fig. �6, poz. 1) şi trageţi-l în spate.

•	 Fixaţi capacul din faţă al cazanului (fig. �6, poz. 4) 
cu cele două şuruburi (fig. �6, poz. 3) de traversele 
laterale, prin peretele lateral din faţă.

Fig. 25  Montarea peretelui lateral stânga spate
Poz. 1:  Cadru de bază
Poz. 2:  Perete lateral stânga faţă
Poz. 3:  Perete lateral stânga spate

Fig. 26  Montarea capacului din faţă al cazanului
Poz. 1:  Orificiile pereţilor laterali din faţă
Poz. 2:  Cârligele capacului din faţă al cazanului
Poz. 3:  Şuruburi
Poz. 4:  Capacul din faţă al cazanului
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9.  Racordarea instalaţiei de încălzire la secţiunea pentru gazele arse

În acest capitol vi se explică modul în care să 
racordaţi instalaţia de încălzire la secţiunea pentru 
gazele arse.

9.1  Montarea manşetei de etanşare a ţevii  
 pentru gaze arse (accesoriu)

•	 Montaţi manşeta de etanşare a ţevii pentru 
gazele arse conform indicaţiilor de montaj 
separate.

9.2  Montarea senzorului de temperatură a  
 gazelor arse (accesoriu)

•	 Montaţi senzorul de temperatură a gazelor arse 
conform indicaţiilor de montaj separate.
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10. Montarea aparatului de reglare (accesoriu)

În acest capitol se explică modul în care puteţi monta 
aparatele de reglare Logamatic 4�1�, 4311 şi 431�, precum 
şi un pachet cu senzor de temperatură al cazanului de 
încălzire.
În plus, este descris modul în care sunt montate ţeava 
pentru arzător şi pentru senzor şi cum se instalează 
învelişurile cazanului.

10.1  Montarea aparatului de reglare

În figura �7 sunt reprezentate aparatul de reglare şi capacul 
din faţă (fig. �7, poz. 1), văzute din spate.

•	 Slăbiţi cele două şuruburi din capac (fig. �7, poz. 1). 
Îndepărtaţi capacul trăgându-l în sus.

•	 Montaţi aparatul de reglare împingându-l în faţă, 
introducând cârligele (fig. �7, poz. 4) în orificiile ovale 
ale capacului din faţă al cazanului (fig. �7, poz. 5).

•	 Trageţi în faţă aparatul de reglare, apoi rabataţi-l în 
spate. Cârligele elastice (fig. �7, poz. 2) trebuie să 
se fixeze în spate, în orificiile dreptunghiulare ale 
capacului din faţă al cazanului (fig. �7, poz. 3).

•	 Fixaţi soclul aparatului de reglare în stânga şi în 
dreapta ghidajului pentru cablu (fig. �7, poz. 6) pe 
capacul din faţă al cazanului, utilizând două şuruburi 
pentru tablă şi orificiile respective (fig. �7, poz. 7).

Fig. 27  Montarea aparatului de reglare
Poz. 1:  Capac
Poz. 2:  Cârlige elastice
Poz. 3:  Orificiile dreptunghiulare din capacul din faţă al  
 cazanului
Poz. 4:  Cârlige de inserare
Poz. 5:  Orificiile ovale la capacul din faţă al cazanului
Poz. 6:  Ghidaj pentru cablu în capacul din faţă al  
 cazanului
Poz. 7: Orificii pentru şuruburile pentru tablă
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10.2  Conectarea pachetului senzorului de    
 temperatură şi a cablului arzătorului

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR

Când conectaţi aparatul de reglare, ţineţi 
seama de următoarele puncte:
•	 Montaţi cu grijă cablul şi tubul 

capilar.
•	 La montare, nu îndoiţi tubul capilar.
•	 Executaţi lucrări la partea electrică 

a instalaţiei de încălzire numai dacă 
aveţi calificarea corespunzătoare. 
În caz contrar, apelaţi la o firmă 
specializată pentru a realiza 
conexiunile electrice.

•	 Ţineţi cont de specificaţiile şi 
prevederile locale.

•	 Trebuie realizată o conexiune sigură 
conform EN 50165.

•	 Dacă este nevoie, rupeţi elementul care se rupe  
(fig. �8, poz. 1) din peretele din spate al trecerii 
pentru cablu (Logamatic 4xxx), respectiv scoateţi 
capacul peretelui din spate (Logamatic 4xxx) (fig. �8, 
poz. 2).

•	 Realizaţi conexiunea prin conectori în aparatul de 
reglare, la regleta cu cleme, conform inscripţionărilor.

•	 Treceţi cablul de arzător prin trecerea pentru cablu al 
capacului din faţă al cazanului, aducându-l până la 
aparatul de reglare.

•	 Conectaţi cablul arzătorului la aparatul de reglare 
conform inscripţionărilor de pe regleta cu conectori.

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR

Poziţiile regletei cu cleme pentru 
aparatele de reglare Logamatic nu sunt 
identice. După deschiderea aparatului de 
reglare Logamatic, regleta cu cleme este 
uşor de recunoscut.
Inscripţionările pentru regleta cu cleme 
sunt identice la toate tipurile de aparate 
de reglare.

•	 Realizaţi conexiunile electrice constructive la 
conectori conform schemei electrice.

Fig. 28  Pregătirea trecerii cablului
Poz. 1:  Element care se rupe
Poz. 2:  Element perete spate (Logamatic 4xxx)
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Trebuie să asiguraţi toate cablurile cu bride (din setul de 
livrare al aparatului de reglare). Pentru aceasta, executaţi 
următoarele etape de lucru:

•	 Introduceţi brida aşa cum se arată în fig. �9, cu cablul 
introdus de sus în jos în deschiderea ramei de fixare 
a bridelor (fig. �9, etapa 1).

•	 Împingeţi brida în jos (fig. �9, etapa 2).
•	 Împingeţi în faţă (fig. �9, etapa 3).
•	 Deplasaţi pârghia în sus (fig. �9, etapa 4).
•	 Montaţi din nou capacul (fig. �7, pagina 33) pe 

aparatul de reglare.
•	 Asiguraţi capacul aparatului de reglare cu şuruburile 

aferente (fig. �7, pagina 33).

10.2.1  Conectarea pachetului senzorului de    
 temperatură la Logano SE635

Cele două puncte de măsurare ale cazanului Logano 
SE635 se află pe peretele din spate şi pe turul cazanului 
de încălzire.

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR

Senzorul regulatorului de 
temperatură este marcat cu “TR”.

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR

Vă rugăm să ţineţi seama 
de modul diferit de montare 
a pachetului senzorului de 
temperatură în cazul utilizării 
aparatului de reglare Logamatic 
4�1� cu modulul suplimentar ZM 
4�7 (a se vedea mai jos).

•	 Introduceţi senzorul aparatului de reglare Logamatic 
şi senzorul cu tub capilar al limitatorului de 
temperatură de siguranţă (fig. 30, poz. 3) cu � piese 
de acoperire în formă de sfert de cerc în punctul de 
măsurare de la turul cazanului (fig. 30, poz. 4).

•	 Instalaţi senzorul regulatorului de temperatură  
(fig. 30, poz. 8) în lateral faţă de mantaua de apă de 
răcire, lângă punctul de măsurare de pe peretele din 
spate (fig. 30, poz. 5). Utilizaţi pentru aceasta 3 piese 
de acoperire în formă de sfert de cerc. Regulatorul de 
temperatură este marcat cu “TR”.

•	 Puneţi tablele de siguranţă (a se vedea documentaţia 
tehnică a aparatului de reglare respectiv).

Fig. 29  Asigurarea cablurilor prin prindere cu bride

Fig. 37  Montarea pachetului senzorului de temperatură  
 pe cazanul SE635
Poz. 1: Cablul senzorului STB
Poz. 2: Ghidaj pentru cablu al capacului din faţă al  
 cazanului
Poz. 3:  Tub capilar şi cablul senzorului
Poz. 4:  Punct de măsurare pe turul cazanului
Poz. 5:  Punct de măsurare pe peretele din spate
Poz. 6:  Orificiu în peretele din spate al cazanului
Poz. 7:  Izolaţie termică a corpului cazanului
Poz. 8:  Senzorul regulatorului de temperatură (TR)
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•	 Înfăşuraţi împreună lungimea excedentară a cablului, a tubului 
capilar şi a cablului senzorului şi aşezaţi-le pe izolaţia termică a 
corpului cazanului (fig. 30, poz. 7).

•	 Treceţi cablul arzătorului prin ghidajul pentru cablu al capacului din 
faţă al cazanului (fig. 30, poz. 2).

În cazul utilizării aparatului de reglare Logamatic 4212 cu modulul 
suplimentar zM 427 în condiţiile de lucru la temperatura de retur:

•	 Introduceţi senzorul cu tub capilar al limitatorului de temperatură de 
siguranţă (fig. 30, poz. 1), senzorul de temperatură de la aparatul 
de reglare şi accesoriul senzorului din modulul suplimentar ZM 4�7 
în punctul de măsurare de pe turul cazanului, folosind o piesă de 
acoperire în formă de sfert de cerc (fig. 40, poz. 4).

•	 Introduceţi senzorul regulatorului de temperatură (fig. 30, poz. 8) în 
punctul de măsurare dispus în peretele din spate al cazanului (fig. 
30, poz. 5).

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR

În cazul asigurării condiţiilor de lucru cu ajutorul unui 
regulator de nivel superior, se poate renunţa la modulul 
suplimentar ZM 4�7.
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10.2.2  Montarea pachetului senzorului de    
 temperatură pentru Logano SK635

Punctul de măsurare al cazanului Logano SK635 se 
află în partea superioară a corpului cazanului, pe turul 
cazanului de încălzire.

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR

Vă rugăm să ţineţi cont de modul diferit 
de montare a pachetului senzorului de 
temperatură în cazul utilizării aparatului 
de reglare Logamatic 4�1� cu modulul 
suplimentar ZM 4�7 (a se vedea mai jos).

•	 Instalaţi tuburile capilare şi cablul senzorului (fig. 31, 
poz. 9) la punctul de măsurare (fig. 31, poz. 10) de 
pe turul cazanului de încălzire.

•	 Înfăşuraţi împreună lungimea excedentară a tuburilor 
capilare şi a cablului senzorului (fig. 31, poz. 9) şi 
aşezaţi-le pe izolaţia termică a cazanului (fig. 31,  
poz. 8).

•	 Treceţi cablul arzătorului prin ghidajul pentru cablu din 
capacul din faţă al cazanului (fig. 31, poz. 7).

•	 Împingeţi resortul de compensare (fig. 31, poz. 2) cu 
pachetul senzorului de temperatură (fig. 31, poz. 3) 
până la fixarea în teaca de imersie (fig. 31, poz. 6).

Când împingeţi pachetul senzorului de temperatură  
(fig. 31, poz. 3) în teaca de imersie (fig. 31, poz. 6), 
spirala din plastic (fig. 31, poz. 1) se retrage automat.

•	 Împingeţi siguranţa senzorului (fig. 31, poz. 4) lateral 
pe capul tecii de imersie (fig. 31, poz. 5).

În cazul utilizării aparatului de reglare 4212 cu 
modulul suplimentar zM 427 în condiţiile de lucru la 
temperatura de retur:

•	 Introduceţi întregul pachet cu senzor al aparatului 
de reglare 4�1� în punctul de măsurare de pe turul 
cazanului (fig. 31, poz. 10).

•	 Montaţi senzorul ZM 4�7 pe returul cazanului de 
încălzire (fig. 31, poz. 11).

Fig. 31  Montarea pachetului senzorului de temperatură
Poz. 1:  Spirală din plastic
Poz. 2:  Resort de compensare
Poz. 3:  Pachetul senzorului de temperatură
Poz. 4:  Siguranţa senzorului
Poz. 5:  Capul tecii de imersie
Poz. 6:  Teacă de imersie
Poz. 7:  Ghidajul pentru cablu al capacului din faţă al  
 cazanului
Poz. 8:  Izolaţia termică a  corpului cazanului
Poz. 9:  Tub capilar şi cablul senzorului
Poz.10: Punct de măsurare
Poz.11: Returul cazanului de încălzire (RK)
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11. Montarea mantalei cazanului

În acest capitol este explicat modul în care montaţi părţile 
componente ale mantalei cazanului:

−	 Placa din faţă

−	 Capacul lateral al cazanului

−	 Elementele intercalate

−	 Peretele din spate

11.1  Montarea plăcii din faţă

•	 Aşezaţi placa din faţă (fig. 3�, poz. 2) pe pereţii laterali 
din faţă (fig. 3�, poz. 1) şi împingeţi-o către capacul 
din faţă al cazanului (fig. 3�, poz. 3).

•	 Aşezaţi elementul capacului din faţă (fig. 3�, poz. 4) 
pe capacul din faţă al cazanului (fig. 3�, poz. 3) şi 
înşurubaţi-l.

Fig. 32  Montarea acoperitorii din faţă
Poz. 1:  Peretele lateral din faţă
Poz. 2:  Placa din faţă
Poz. 3:  Capacul din faţă al cazanului
Poz. 4:  Elementul din faţă al capacului
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11. 2  Montarea capacelor laterale ale cazanului

•	 Aşezaţi capacele laterale ale cazanului (fig. 33, 
poz. 4) cu îndoitura muchiei spre interior pe pereţii 
laterali (fig. 33, poz. 2).

•	 Împingeţi capacele laterale ale cazanului (fig. 33, 
poz. 4) spre placa din faţă (fig. 33, poz. 1) şi fixaţi-
le.

Atenţie la lăţimea elementelor de intercalare (fig. 34, 
poz. 1), pentru ca acestea să mai poată fi potrivite între 
capacele laterale ale cazanului.

•	 Asiguraţi capacele laterale ale cazanului (fig. 33, 
poz. 4) prin prindere în şuruburi (fig. 33, poz. 3).

11. 3  Montarea elementelor de intercalare

•	 Aşezaţi elementele de intercalare (fig. 34, poz. 1) 
între capacele laterale ale cazanului (fig. 34, 

 poz. 2).

Fig. 33  Montarea capacelor laterale ale cazanului
Poz. 1:  Placa din faţă
Poz. 2:  Pereţii laterali
Poz. 3:  Şuruburi
Poz. 4:  Capace laterale ale cazanului

Fig. 34  Montarea elementelor de intercalare
Poz. 1:  Elemente de intercalare
Poz. 2:  Capacele laterale ale cazanului
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11.4  Montarea peretelui din spate

Peretele din spate este compus din 5 părţi:

−	 Placa inferioară a peretelui din spate (fig. 35, poz. 1)
−	 Placa centrală a peretelui din spate (fig. 35, poz. 2)
−	 Placa superioară a peretelui din spate de sus (fig. 35, 

poz. 3) 
−	 � ghidaje pentru cabluri (fig. 35, lupa A)

Montarea ghidajelor pentru cabluri
•	 Prindeţi ghidajele pentru cabluri (fig. 35, lupa A) în 

şuruburi pe placa superioară a peretelui din spate  
(fig. 35, poz. 3).

Montarea plăcii inferioare a peretelui din spate 

•	 Fixaţi placa inferioară a peretelui din spate (fig. 36, 
poz. 1) cu cele 4 şuruburi (fig. 36, poz. 4) pe pereţii 
laterali din spate (fig. 36, poz. 5).

Montarea plăcii centrale a peretelui din spate

•	 Aşezaţi placa centrală a peretelui din spate (fig. 36, 
poz. 2) pe placa inferioară din spate.

•	 Fixaţi placa centrală a peretelui din spate cu cele 4 
şuruburi (fig. 36, poz. 4) pe pereţii laterali din spate 
(fig. 36, poz. 5).

Montarea plăcii superioare a peretelui din spate

•	 Aşezaţi placa superioară a peretele din spate  
(fig. 36, poz. 3) cu îndoiturile muchiei respective pe 
placa centrală (fig. 36, poz. 2) şi împingeţi până la 
fixarea în orificiile capacelor laterale ale cazanului.

•	 Introduceţi � şuruburi (fig. 36, poz. 4) în partea 
superioară, prin pereţii din spate, pereţii laterali din 
spate şi prin traversele laterale şi strângeţi-le.

•	 Îmbinaţi pereţii din spate şi cei laterali cu cele � 
şuruburi, în partea inferioară (fig. 36, poz. 4).

Fig. 35  Peretele din spate din 3 bucăţi

Fig. 36  Montarea componentelor peretelui din spate
Poz. 1:  Placa inferioară a peretelui din spate
Poz. 2:  Placa centrală a peretelui din spate
Poz. 3:  Placa superioară a peretelui din spate 
Poz. 4:  Şuruburi
Poz. 5:  Pereţi laterali din spate
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12. Montarea arzătorului (accesoriu)

În acest capitol vă este explicată montarea unui arzător.

   AtENŢIE!

DEtERIORARE A INStALAŢIEI

din cauza unui arzător necorespunzător.

•	 Montaţi numai arzătoare care 
corespund condiţiilor tehnice ale 
cazanului Logano S635 (a se vedea 
capitolul 4, „Date tehnice”, pagina 9).

12.1  Montarea plăcii arzătorului

Dacă nu aţi comandat nicio placă de arzător din fabrică, va 
trebui să confecţionaţi o placă adecvată arzătorului folosit, 
după care va trebui să o montaţi pe partea constructivă.

•	 Găuriţi placa de arzător corespunzător diametrului 
tubului arzătorului sau decupaţi-o prin sistem autogen.

•	 Executaţi orificiile pentru fixarea arzătorului 
corespunzător configuraţiei orificiilor flanşei de 
racordare a arzătorului.

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR

La cerere, puteţi procura de la Buderus 
plăci gata găurite pentru arzător 
(accesoriu).

•	 Fixaţi placa arzătorului (fig. 37, poz. 2) pe uşa 
arzătorului (fig. 37, poz. 1) utilizând şuruburi 
hexagonale şi şaibe (fig. �7, poz. 3) (etanşare cu 
garnitură).

Fig. 37  Montarea plăcii arzătorului
Poz. 1:  Uşa arzătorului
Poz. 2:  Placa arzătorului
Poz. 3:  Şuruburi hexagonale şi şaibe
Poz. 4:  Garnitură de etanşare
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12.2  Deschiderea uşii arzătorului

Pentru a putea monta arzătorul, trebuie să deschideţi uşa 
acestuia. Procedaţi după cum urmează:

  AtENŢIE!

DEtERIORARE A INStALAŢIEI

din cauza balamalelor rupte.

•	 Controlaţi înaintea deschiderii 
uşii arzătorului demontarea 
a numai 3 şuruburi cu cap 
hexagonal M1�.

•	 Bolţurile balamalelor trebuie 
să se mişte liber.

•	 Desfaceţi 3 şuruburi M1� (fig. 38, poz. 2) ale uşii 
arzătorului (fig. 38, poz. 3).

•	 Se slăbeşte un pic şurubul cu cap hexagonal M16 
(fig. 38, poz. 1) – dar nu se va deşuruba complet 
– dacă bolţurile balamalelor nu se mişcă liber.

•	 Se rabatează uşa arzătorului.

12.3  Montarea arzătorului pe placă

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR

La montare şi racordare, ţineţi seama de 
instrucţiunile de montaj ale arzătorului 
respectiv.

•	 Fixaţi arzătorul (fig. 39, poz. 1) pe placă (fig. 39,  
poz. 2).

•	 Tăiaţi inelele de izolare (fig. 39, poz. 4) 
corespunzător diametrului tubului arzătorului (fig. 39, 
poz. 5).

•	 Umpleţi spaţiile rămase dintre izolaţia termică a uşii 
arzătorului (fig. 39, poz. 3) şi tubul arzătorului (fig. 
39, poz. 5) cu inelele de izolare ajustate (fig. 39,  
poz. 4).

•	 Îmbinaţi racordul de suflare liberă a vizorului cu 
arzătorul (fig. 39, poz. 1), astfel încât să nu apară 
depuneri pe geamul vizorului.

•	 Închideţi uşa arzătorului şi înşurubaţi în cruce 
şuruburile cu cap hexagonal M1� şi M16 (fig. 38, 
pag. 4�).

•	 Conectaţi cablul arzătorului la arzător (fig. 39,  
poz. 1).

Fig. 38  Deschiderea uşii arzătorului (în cazul de faţă,  
 uşa arzătorului se deschide spre dreapta)
Poz. 1: Şurub cu cap hexagonal M16
Poz. 2: Şurub cu cap hexagonal M12
Poz. 3: Uşa arzătorului

Fig. 39  Montarea arzătorului (dimensiunile  
 sunt în mm)
Poz. 1:  Arzător
Poz. 2:  Placa arzătorului
Poz. 3:  Izolaţia termică a uşii arzătorului
Poz. 4:  Inele de izolare
Poz. 5:  Tubul arzătorului
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Montarea arzătorului (accesoriu) 

12.4  Montarea izolaţiei uzii arzătorului

Izolaţia uşii arzătorului este formată din două bucăţi 
dreapta (fig. 40, poz. 4) şi stânga (fig. 40, poz. 5). 
Montarea izolaţiei uşii arzătorului din dreapta şi din stânga 
este identică. Montarea izolaţiei uşii arzătorului este 
explicată în cele ce urmează luându-se ca exemplu izolaţia 
din stânga.

•	 Se agaţă cârligul izolaţiei uşii arzătorului din stânga 
(fig. 40, poz. 1) în cârligul peretelui lateral faţă stânga 
(fig. 40, poz. 2).

•	 Se prinde izolaţia uşii arzătorului din stânga (fig. 40, 
poz. 5) în marginea îndoită a capacului din faţă al 
arzătorului (fig. 40, poz. 3).

12.5  Montarea elementului de design

•	 Elementul de design (fig. 41, poz. 1) se prinde în 
direcţia săgeţii de pe izolaţia uşii arzătorului din 
dreapta şi din stânga (fig. 41, poz. 2).

12.6  Plăcuţa indicatoare

•	 Plăcuţa indicatoare (fig. 41, poz. 3) se fixează în 
funcţie de condiţiile locale, pe peretele lateral din 
stânga, respectiv din dreapta.

Fig. 40  Montarea izolaţiei din stânga a uşii arzătorului 
Poz. 1:  Cârligul izolaţiei din stânga a uşii arzătorului
Poz. 2:  Cârligul peretelui lateral stânga faţă
Poz. 3:  Marginea îndoită a capacului din faţă al   
 cazanului
Poz. 4:  Izolaţia din dreapta a uşii arzătorului
Poz. 5:  Izolaţia din stânga a uşii arzătorului

Fig. 41  Montarea elementului de design
Poz. 1:  Element de design
Poz. 2:  Izolaţia uşii arzătorului, dreapta şi stânga
Poz. 3:  Plăcuţa indicatoare
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100 < Q  350  2,0
8,2 – 9,5

350 < Q   1000   1,5

100 < Q   350 > 2,0

8,2 – 9,5

350 < Q   1000

Vmax 0 0313 Q kW

Ca HCO3 2
mol

m
3

----------
-------------------------------------------------,=

 13      Punerea în funcţiune a instalaţiei de încălzire

13 Punerea în funcţiune a instalaţiei de  
 încălzire

În acest capitol vi se explică modul în care să puneţi în 
funcţiune instalaţia de încălzire.

.AtENŢIE!

DEtERIORARE A CAzANuLuI

din cauza acumulării excesive a prafului.

•	 Nu puneţi în funcţiune sistemul 
generator de căldură dacă există mult 
praf în încăperea în care este amplasat, 
de exemplu, în urma lucrărilor de 
construcţii.

• Întocmiţi protocolul de punere în funcţiune (a se vedea 
capitolul 13.6, „Protocolul de punere în funcţiune", pagina 48).

13.1  umplerea instalaţiei de încălzire

.AtENŢIE!

DEtERIORARE A INStALAŢIEI

din cauza tensiunilor generate de 
temperatură.

•	 În timpul funcţionării, umpleţi instalaţia 
de încălzire numai prin robinetul de 
umplere al sistemului de ţevi (tur) al 
instalaţiei de încălzire.

Pentru o utilizare şi o preparare corectă apei de umplere şi de 
completare, aveţi în vedere tabelul de mai jos.
Acest tabel este un extras din Fişa de lucru K8 “Prepararea 
apei pentru instalaţiile de încălzire cu apă caldă” şi din VDI 
�035 “Directiva pentru prepararea apei”. Pentru temperaturi de 
funcţionare de peste 100 ºC, este valabilă directiva Vd TÜV.
Valoarea pH-ului din apa de încălzire creşte după umplerea 
instalaţiei de încălzire. După 3 - 6 luni (la prima lucrare de 
întreţinere), trebuie să se verifice dacă valoarea pH-ului din 
apa de încălzire s-a menţinut.

Puterea totală a 
cazanului în kW

Concentraţia de .
Ca (HCO3)2 din apa de 

umplere şi de completare, 
în mol/m3

Cantitatea maximă de apă de umplere şi 
de completare

Vmax în m3

Valoarea .
pH-ului din apa 

de încălzire

100 < Q < 350 < �,0
Vmax = de trei ori volumul instalaţiei 8,� - 9,5350 < Q < 1000 < 1,5

100 < Q < 350 > �,0
8,� - 9,5

350 < Q < 1000 > 1,5

Tabelul 7   Cerinţe pentru apa de umplere, completare şi încălzire, conform VDI 2035 

)323

max

m
mol()Ca(HCO

Q(kW)0,0313V ⋅=
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13.2  Spălarea instalaţiei de încălzire 

Înainte de punerea în funcţiune, trebuie să spălaţi 
instalaţia de încălzire pentru a nu se depune impurităţi, de 
exemplu, în pompa de circulaţie, existând astfel riscul de 
defectare a acesteia.

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR

În cazul în există mai multe 
circuite de încălzire racordate la 
instalaţia de încălzire, trebuie să le 
spălaţi pe rând.

•	 Deschideţi turul şi returul de la cazanul de încălzire.
•	 Racordaţi turul la o instalaţie de apă potabilă. 
•	 Ataşaţi un furtun la returul instalaţiei de încălzire. 
•	 Ghidaţi furtunul ataşat la returul instalaţiei de încălzire 

spre o gură de scurgere. 
•	 Deschideţi consumatorii racordaţi (cum ar fi corpurile 

de încălzire).
•	 Spălaţi instalaţia de încălzire cu apă potabilă până ce 

pe la retur iese apă limpede.

13.4  Pregătirea instalaţiei de încălzire 

La punerea în funcţiune, aveţi în vedere următoarele 
puncte:
•	 Înainte de punerea în funcţiune, evacuaţi aerul din 

instalaţia de încălzire folosind dispozitivele prevăzute 
în acest scop.

•	 Verificaţi dacă este blocată deschiderea pentru 
curăţare de la colectorul de gaze arse.

•	 Verificaţi dacă turbulatorii cu benzile opritoare stau în 
faţă orizontal pe ţevile de transfer de căldură (fig. 4�).

•	 Verificaţi dacă uşa arzătorului este fixată cu şuruburile 
cu cap hexagonal M1� şi M16.

•	 Verificaţi dacă dispozitivele de siguranţă sunt 
funcţionale.

Fig. 42 Verificarea turbulatorilor
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1

13.4  Punerea în funcţiune a aparatului de reglare şi  
 a arzătorului

•	 Puneţi în funcţiune cazanul de încălzire folosind 
aparatul de reglare (în exemplul de faţă: aparat de 
reglare Logamatic 4311).

Odată cu punerea în funcţiune a aparatului de reglare 
puneţi în funcţiune, automat, şi arzătorul. Arzătorul poate 
fi pornit în continuare de la aparatul de reglare. Restul 
informaţiilor despre aceasta le puteţi citi în instrucţiunile 
de montaj ale aparatului de reglare sau ale arzătorului 
respectiv.

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR

În cazul în care, în cadrul măsurătorilor 
pentru protocolul de punere în funcţiune, 
aţi stabilit că temperatura gazelor arse ce 
ies prin coşul de evacuare este prea mică 
(pericol de formare a condensului), există 
posibilitatea de a ridica temperatura 
gazelor arse.

•	 Completaţi formularul protocolului de punere în 
funcţiune din documentaţia tehnică a arzătorului.

13.5  Creşterea temperaturii gazelor arse

•	 Puneţi în funcţiune cazanul de încălzire folosind 
aparatul de reglare.

În cazul unui cazan de încălzire nou cu o temperatură 
a apei cazanului de 80 ºC şi cu o reglare (raportată la 
puterea nominală) corespunzătoare mărimii cazanului, 
temperatura gazelor arse este de aprox. 160 - 180 ºC 
(SK635 cca. 195 ºC).

Puteţi obţine o creştere suplimentară a temperaturii 
gazelor arse prin îndepărtarea turbulatorilor.

•	 Scoateţi din funcţiune cazanul de încălzire (a se 
vedea capitolul 14 „Scoaterea din funcţiune a 
instalaţiei de încălzire", pagina 49).

•	 Demontaţi elementul de design (fig. 43, poz. 1) în 
direcţia săgeţii de pe izolaţia uşii arzătorului din 
dreapta şi stânga.

 13      Punerea în funcţiune a instalaţiei de încălzire

Fig. 43  Demontarea elementului de design
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•	 Se demontează izolaţia uşii arzătorului (fig. 44,  
poz. 1) de pe mantaua cazanului. Pentru aceasta, se 
ridică uşor izolaţia uşii arzătorului şi se trage în faţă.

Puteţi creşte temperatura gazelor arse prin demontarea 
turbulatorilor.
•	 Deschideţi uşa arzătorului (vezi capitolul 1�.�, 

„Deschiderea uşii arzătorului").

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR

Dacă trebuie separate ţevile de 
gaz de arzătorul de gaz, atunci 
uşa acestuia trebuie  deschisă 
numai de un specialist

•	 Demontaţi doi sau trei turbulatori (fig. 45, poz. 2) din 
ţevile de transfer de căldură (fig. 45, poz. 1).

•	 Verificaţi din nou temperatura gazelor arse.

Dacă temperatura gazelor arse este în continuare prea 
mică, demontaţi şi alţi turbulatori (fig. 50, poz. 2) din ţevile 
de transfer de căldură (fig. 50, poz. 1). 

Dacă temperatura gazelor arse este prea mare, trebuie să 
montaţi la loc turbulatorii (fig. 50, poz. 2), pe rând, în ţevile 
de transfer de căldură (fig. 45, poz. 1), până ce se obţine 
temperatura corespunzătoare.

Fig. 44: Demontarea izolaţiei uşii arzătorului

Fig. 45  Demontarea turbulatorilor
Poz. 1:  Ţevi de transfer de căldură
Poz. 2:  Turbulator
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13.6  Protocolul de punere în funcţiune

Logano S635 poate funcţiona cu un arzător pentru 
motorină sau gaz. În timpul punerii în funcţiune, 
completaţi cu grijă formularul protocolului de 
punere în funcţiune pentru arzătorul respectiv, cu 
funcţionare pe motorină sau gaz.

•	 Semnaţi pentru lucrările de punere în funcţiune 
şi treceţi şi data.

       Lucrări de punere în funcţiune Pagina
(etape de lucru individuale)

Observaţii
(semnătură)

1. Umplerea cu apă a instalaţiei de încălzire Pagina 44
�. Aerisirea instalaţiei de încălzire
3. Efectuarea probei de etanşeitate Pagina �7
4. Punerea în funcţiune a aparatului de reglare Vezi documentaţia aparatului de 

reglare
5. Punerea în funcţiune a arzătorului Vezi documentaţia arzătorului
6. Controlarea temperaturii gazelor arse Pagina 46
7. Informarea utilizatorului, predarea documentaţiei 

tehnice şi înscrierea în tabelul de la pagina � din 
Instrucţiunile de utilizare a combustibilului ce trebuie 
folosit pentru această instalaţie de încălzire.

8. Confirmarea punerii în funcţiune de către personal 
autorizat (calificat)

       Ştampila firmei / semnătura / data 

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR

•	 Înscrieţi în tabel tipul de 
combustibil folosit (vezi 
Instrucţiunile de utilizare, „Cuvânt 
înainte”, pagina �).
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14. Scoaterea din funcţiune a instalaţiei de încălzire

AtENŢIE!

DEtERIORARE A INStALAŢIEI

din cauza îngheţului.

Instalaţia de încălzire poate să 
îngheţe la temperaturi scăzute 
dacă nu este în funcţiune.
•	 Protejaţi instalaţia de încălzire 

împotriva îngheţului, dacă 
este necesar. Pentru aceasta, 
evacuaţi apa de încălzire 
prin punctul cel mai de jos 
al instalaţiei, cu ajutorul 
robinetului KFE. Ventilul de 
aerisire din punctul cel mai 
înalt al instalaţiei de încălzire 
trebuie să fie deschis.

14.1  Scoaterea din funcţiune a instalaţiei .
 de încălzire

Scoateţi din funcţiune instalaţia de încălzire 
prin intermediul aparatului de reglare. Odată cu 
scoaterea din funcţiune a aparatului de reglare, 
este oprit automat şi arzătorul.

•	 Puneţi întrerupătorul de funcţionare al 
aparatului de reglare în poziţia "0" (OFF - 
Dezactivat)

•	 Întrerupeţi alimentarea cu combustibil.

14.2  Scoaterea din funcţiune a instalaţiei de  
 încălzire în caz de urgenţă

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR

•	 Opriţi instalaţia de încălzire 
de la siguranţa camerei de 
încălzire sau de la comutatorul 
de urgenţă numai în cazuri 
excepţionale.

•	 În caz de pericol, acţionaţi imediat dispozitivul 
principal de blocare şi întrerupeţi alimentarea 
cu energie electrică a instalaţiei de încălzire, 
acţionând siguranţa camerei de încălzire 
sau comutatorul de urgenţă al instalaţiei de 
încălzire.

•	 Întrerupeţi alimentarea cu combustibil.
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15. Inspecţia şi întreţinerea instalaţiei   
 de încălzire

15.1  Indicaţii generale 

Oferiţi-i clientului dumneavoastră un contract de 
întreţinere anual orientat către necesităţi şi un serviciul de 
inspecţie anuală. În capitolul 15.5 „Protocolul de inspecţie 
şi de întreţinere”, pagina 6�, puteţi citi ce anume trebuie 
să cuprindă contractul.

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR

Piesele de schimb le puteţi comanda din 
catalogul de piese de schimb Buderus.

15.2  Pregătirea instalaţiei de încălzire pentru   
 inspecţie şi întreţinere

•	 Scoateţi din funcţiune instalaţia de încălzire (vezi 
capitolul 14, „Scoaterea din funcţiune a instalaţiei de 
încălzire", pagina 49).

AVERtIzARE!

PERICOL DE MOARtE

prin electrocutare atunci când 
instalaţia de încălzire este deschisă.
•	 Înainte de a deschide instalaţia 

de încălzire: opriţi alimentarea 
cu energie electrică a instalaţiei 
acţionând comutatorul de 
urgenţă sau siguranţa din 
clădirea respectivă.

•	 Asiguraţi instalaţia de încălzire 
împotriva unei reconectări 
accidentale la reţeaua de 
curent electric.

•	 Demontaţi izolaţia uşii arzătorului de pe cazanul de 
încălzire.

AVERtIzARE!

PERICOL DE MOARtE

prin explozia gazelor inflamabile.
•	 Efectuaţi lucrări la elementele 

prin care circulă gaze numai 
dacă aveţi autorizaţie în acest 
scop.

•	 Desfaceţi şuruburile cu cap hexagonal M1� ale uşii 
arzătorului.

•	 Slăbiţi un pic şuruburile cu cap hexagonal M16 fără a 
le deşuruba complet.

•	 Basculaţi uşa arzătorului (vezi capitolul 1�.�, 
„Deschiderea uşii arzătorului”).
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15.3  Curăţarea cazanului 

15.3.1  Curăţarea suprafeţelor de încălzire şi a  
 turbulatorilor cu periile de curăţare 

•	 Deschideţi uşa arzătorului (vezi capitolul 1�.�, 
„Deschiderea uşii arzătorului”)

•	 Scoateţi turbulatorii (fig. 46, poz. 2) din ţevile de 
transfer de căldură (fig. 46, poz. 3). 

•	 Curăţaţi turbulatorii (fig. 46, poz. 2). 

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR

Dacă nu introduceţi complet capătul 
periei de curăţat (fig. 46, poz. 4) în 
ţeava de transfer de căldură, peria se 
va scoate dificil.
•	 Împingeţi complet capătul periei 

prin ţeava de transfer de căldură, 
până când acesta iese prin capătul 
celălalt.

•	 Curăţaţi cu peria de curăţare (fig. 46, poz. 4) 
suprafeţele de încălzire ale camerei de ardere  
(fig. 46, poz. 1) şi ale ţevii de transfer de căldură 
(fig. 46, poz. 3).

Fig. 46  Curăţarea suprafeţelor de încălzire
Poz. 1:  Camera de ardere (suprafaţa de încălzire a  
 camerei de ardere) 
Poz. 2:  Turbulatori 
Poz. 3:  Ţevi de transfer de căldură (suprafeţe de  
 încălzire a ţevii de transfer de căldură) 
Poz. 4:  Perie de curăţare 
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15.3.2  Curăţarea colectorului de gaze arse

Pentru a putea îndepărta reziduurile din colectorul de gaze 
arse, trebuie să scoateţi capacul pentru curăţare. Acesta 
se află după peretele din spate.

•	 Desfaceţi şuruburile plăcii centrale din spate (fig. 47, 
poz. 1) şi scoateţi placa din spate în direcţia săgeţi.

•	 Rabataţi în sus izolaţia termică a colectorului de gaze, 
astfel încât să aveţi acces la capacul de curăţare  
(fig. 48, poz. 5).

•	 Scoateţi piuliţele şi şaibele capacului de curăţare  
(fig. 48, poz. 2).

•	 Scoateţi capacul de curăţare al colectorului de gaze 
arse (fig. 48, poz. 2). 

•	 Îndepărtaţi reziduurile care se desprind din camera 
de ardere (fig. 46, pag. 51) din tirajul pentru gaze, 
precum şi din colectorul de gaze arse (fig. 48, poz. 1). 

Fig. 47 Demontarea plăcii centrale din spate
Poz. 1: placa centrală a peretelui din spate

Fig. 48: Scoaterea capacului pentru curăţare (este 
redată poziţia capacului de curăţare pentru 
modelele de cazan SE635 230 – 280 kW şi 
SK635 265 – 325 kW)

Poz. 1: Colectorul de gaze arse
Poz. 2: Piuliţe şi şaibe
Poz. 3: Capacul de curăţare al colectorului de gaze 

arse
Poz. 4: Şuruburi-prezon
Poz. 5: Izolaţia termică a colectorului de gaze arse
Poz. 6: Garnitură
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5.3.3  Montarea turbulatorilor

AVERtIzARE!

DEtERIORARE A INStALAŢIEI

datorită turbulatorilor montaţi 
necorespunzător.

Dacă introduceţi turbulatorii în ţevile 
de transfer de căldură fără a fi 
pretensionaţi, aceştia se vor deplasa 
în timpul funcţionării, ieşind din ţevile 
de transfer de căldură şi vor arde.
•	 Verificaţi pretensionarea 

turbulatorilor în ţevile de transfer 
de căldură. Turbulatorii nu 
trebuie să poată fi scoşi cu 
uşurinţă din ţevile de transfer de 
căldură. 

•	 Verificaţi capetele turbulatorilor. 
Acestea trebuie să stea în faţă şi 
orizontal pe ţevile de transfer de 
căldură (fig. 50, imaginea A).

Fig. 49:  Poziţia capacului de curăţare la modelele de 
cazan SE635 350 – 490 kW şi

 SK635 405 – 555 kW
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•	 Introduceţi turbulatorii (fig. 50, poz. 1) în ţevile de 
transfer de căldură (fig. 50, poz. 2).

Dacă turbulatorii (fig. 50, poz. 1) nu mai au o 
pretensionare suficientă, va trebui să o corectaţi.

•	 Trageţi afară turbulatorul (fig. 50, poz. 1) din ţeava de 
transfer de căldură până la 3/4 din lungimea lui.

•	 Îndoiţi turbulatorul (fig. 50, poz. 1) aşa cum este arătat 
în fig. 50, cu 10º - 15º.

•	 Introduceţi turbulatorul (fig. 50, poz. 1) înapoi în ţeava 
de transfer de căldură (fig. 50, poz. 2).

•	 Verificaţi din nou pretensionarea turbulatorului (fig. 50, 
poz. 1).

•	 Verificaţi şi eventual înlocuiţi garniturile de la uşa 
arzătorului şi verificaţi orificiul de curăţare.

•	 Verificaţi starea inelelor de izolare dintre izolaţia 
termică a uşii arzătorului şi tubul arzătorului (pentru 
umplerea golurilor de la inele, a se vedea fig. 39, 
pagina 4�).

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR

Puteţi procura şnururi de etanşare / inele 
de izolare de la filialele Buderus. 

•	 Închideţi uşa arzătorului cu cele patru şuruburi cu cap 
hexagonal M1� şi M16.

AtENŢIE!

DEtERIORAREA INStALAŢIEI

datorită înşurubărilor 
necorespunzătoare.

•	 Strângeţi bine în cruce, în mod 
uniform, cele şase şuruburi cu cap 
hexagonal ale uşii arzătorului.

Fig. 50  Corectarea pretensionării turbulatorilor
Poz. 1:  Turbulator
Poz. 2:  Ţeavă de transfer de căldură
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15.3.4  Montarea capacului de curăţare

•	 Rabataţi în sus izolaţia termică a colectorului de gaze 
arse (fig. 51, poz. 5), astfel încât capacul de curăţare 
să poată fi remontat pe colectorul de gaze arse.

•	 Aşezaţi capacul de curăţare al colectorului de gaze 
arse (fig. 51, poz. 3) cu garnitura amplasată pe 
şuruburile-prezon (fig. 51, poz. 4).

 AtENŢIE!

PERICOL DE INtOXICARE

datorită gazelor emanate.

Dacă nu închideţi corect colectorul 
de gaze şi evacuarea de curăţare cu 
capacele aferente, există riscul ca în 
timpul funcţionării să se emane gaze 
arse.
•	 Închideţi cu grijă colectorul de 

gaze şi evacuarea de curăţare. 

•	 Fixaţi capacul de curăţare (fig. 51, poz. 3) cu piuliţele 
şi şaibele aferente (fig. 51, poz. 2) pe colectorul de 
gaze arse (fig. 51, poz. 1). Cuplul de strângere este 
de 1� Nm (strâns bine de mână).

•	 Se prinde peretele din spate şi se înşurubează (vezi 
capitolul 11.4, „Montarea peretelui din spate”, pagina 
40).

Punerea în funcţiune a instalaţiei de încălzire

Puneţi în funcţiune instalaţia de încălzire (vezi capitolul 13, 
„Punerea în funcţiune a instalaţiei de încălzire”, 
pagina 44).

Fig. 51 Montarea capacului de curăţare (este redată 
poziţia capacului de curăţare pentru modelele 
de cazan SE635 230 – 280 kW şi SK635 265 
– 325 kW)

Poz. 1: Colectorul de gaze
Poz. 2: Piuliţele şi şaibele capacului de curăţare
Poz. 3: Capacului de curăţare al colectorului de gaze
Poz. 4: Şuruburi-prezon
Poz. 5: Izolaţia termică a colectorului de gaze arse
Poz. 6: Garnitură
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15.3.6 Curăţarea cazanului folosind apă

Când curăţaţi cu apă, folosiţi o substanţă de curăţare 
(detergent) corespunzătoare impurităţilor respective.
 
Când curăţaţi cu apă, procedaţi în aceeaşi ordine care a fost 
descrisă pentru curăţarea cu peria (a se vedea capitolul 15.3 
„Curăţarea cazanului”, pagina 51).

 AtENŢIE!

PERICOL DE INtOXICARE

datorită gazelor emanate.

Dacă nu închideţi corect colectorul 
de gaze şi evacuarea de curăţare cu 
capacele aferente, există riscul ca în timpul 
funcţionării să se emane gaze arse.
•	 Închideţi cu grijă colectorul de gaze şi 

evacuarea de curăţare. 

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR

•	 Când realizaţi curăţarea cu apă (curăţare 
chimică), ţineţi seama de instrucţiunile 
de utilizarea a aparatului referitoare la 
curăţare şi de cele ale substanţei de 
curăţare. 
În anumite condiţii, curăţarea cu apă 
trebuie să fie realizată într-un mod diferit 
faţă de procedura descrisă aici.
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În cursul procesului de curăţare, anumite reziduuri fluide 
de curăţare pot ajunge în colectorul de gaze.

AtENŢIE!

DEtERIORAREA INStALAŢIEI

datorită umidităţii din aparatul de 
reglare.

Dacă pătrunde umezeală în aparatul 
de reglare, acesta se va defecta. Nu 
are voie să pătrundă niciun fel de 
stropi în aparatul de reglare!

Aveţi grijă să stropiţi cu substanţă 
de curăţare numai suprafeţele de 
încălzire ale tirajului de gaze şi ale 
camerei de ardere.

•	 Alegeţi substanţa de curăţare corespunzător tipului 
de impurităţi (funingine sau cruste depuse).

•	 Acoperiţi aparatul de reglare cu o folie; nu trebuie să 
pătrundă nici un strop în aparatul de reglare.

•	 Stropiţi uniform sistemul de tiraj pentru gaze cu 
substanţa de curăţare. 

•	 Încălziţi cazanul la o temperatură a apei calde de 
minim 70ºC.

•	 Periaţi pe toată lungimea ţevile de transfer de 
căldură.

•	 Scoateţi dopul scurgerii de curăţare (fig. 5�, poz. 1). 
•	 Scurgeţi lichidul acumulat.
•	 Închideţi din nou scurgerea pentru curăţare (fig. 5�, 

poz. 2) cu dopul aferent (fig. 5�, poz. 1). 

Fig. 5�  Închiderea / deschiderea scurgerii pentru  
 curăţare
Poz. 1: Dopul scurgerii pentru curăţare
Poz. 2: Scurgerea pentru curăţare
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15.4  Verificarea presiunii apei din instalaţia de   
 încălzire

În general, se deosebesc două tipuri de instalaţii de 
încălzire: închise şi deschise. Instalaţiile de încălzire 
deschise sunt în practică rareori instalate. Din acest 
motiv, dăm ca exemplu instalaţia închisă pentru a explica 
modul în care puteţi verifica presiunea apei. 

Instalaţii de încălzire deschise

În cazul instalaţiilor deschise, indicatorul hidrometrului 
(fig. 53, poz. 1) trebuie să se afle în zona marcată cu 
roşu (fig. 53, poz. 3). 

Instalaţii de încălzire închise 

În cazul instalaţiilor închise, indicatorul manometrului 
(fig. 54, poz. 2) trebuie să se afle în zona marcată cu 
verde (fig. 54, poz. 3). Indicatorul roşu (fig. 54, poz. 1) al 
manometrului trebuie să fie reglat la presiunea necesară 
pentru instalaţia de încălzire.

INDICAŢIE PENtRu utILIzAtOR

•	 Creaţi presiunea de lucru necesară 
instalaţiei de încălzire.

•	 Reglaţi corespunzător indicatorul manometrului.
•	 Verificaţi presiunea apei din instalaţia de încălzire.

 AtENŢIE!

DEtERIORARE A INStALAŢIEI

datorită umplerii prea dese.

Dacă trebuie să umpleţi des instalaţia 
de încălzire cu apă de completare, 
este posibil ca instalaţia de încălzire, 
în funcţie de compoziţia apei, să se 
deterioreze în urma coroziunii şi a 
depunerii de piatră.

•	 Asiguraţi-vă ca aerul să fie evacuat 
din instalaţia de încălzire.

•	 Verificaţi instalaţia de încălzire în 
ce priveşte etanşeitatea şi vasul 
de expansiune în ce priveşte 
funcţionarea.

•	 Ţineţi seama de datele referitoare 
la compoziţia apei.

 15      Inspecţia şi întreţinerea instalaţiei de încălzire

Fig. 53 Hidrometru pentru instalaţii de încălzire 
deschise (cu circuit deschis)

Poz. 1: Indicator hidrometru
Poz. 2: Indicator verde
Poz. 3: Marcaj de culoare roşie

Fig. 54 Manometru pentru instalaţii de încălzire 
închise (cu circuit închis)

Poz. 1: Indicatorul roşu
Poz. 2: Indicatorul manometrului 
Poz. 3: Marcaj de culoare verde
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15.5  Protocoalele de inspecţie şi întreţinere

Prin protocoalele de inspecţie şi întreţinere aveţi o 
privire generală asupra lucrărilor respective.

Când realizaţi inspectarea şi întreţinerea, completaţi 
formularele de protocol.

•	 Semnaţi pentru lucrările de inspecţie şi treceţi şi 
data. 

Lucrări de inspectare Pagina
(etape de lucru individuale)

Observaţii

1. Verificarea stării generale a instalaţiei de 
încălzire

�. Controlul vizual şi funcţional al instalaţiei de 
încălzire. 

3. Verificarea elementelor din instalaţie prin 
care trece combustibilul şi apa, în ceea ce 
priveşte:

−	 etanşeitatea

−	 coroziune vizibilă

−	 fenomene de uzură.
4. Verificarea camerei de ardere şi a 

suprafeţelor de încălzire, în ceea ce priveşte 
murdărirea lor. Pentru aceasta, scoateţi din 
funcţiune instalaţia de încălzire. 

Pagina 51

5. Verificarea arzătorului A se vedea documentaţia 
tehnică a arzătorului.

6. Verificarea circuitului pentru gazele arse în 
ceea ce priveşte funcţionarea şi siguranţa.

A se vedea documentaţia 
tehnică a arzătorului. 

7. Verificarea presiunii apei şi a presiunii 
prealabile a vasului de expansiune cu 
membrană

Pagina 58

8. Dacă este cazul, se verifică rezervorul de apă 
caldă şi funcţionarea anodului de magneziu.

A se vedea documentaţia 
tehnică a rezervorului de apă 
caldă.

9. Verificaţi, dacă este nevoie, programarea 
aparatului de reglare.

A se vedea documentaţia 
aparatului de reglare.

10. Control final al lucrării de inspecţie; pentru 
aceasta, consemnaţi măsurătorile, rezultatele 
acestora şi ale verificărilor.

         Confirmaţi corectitudinea inspecţiei prin semnătură, dată şi ştampilă. 
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Lucrări de întreţinere în funcţie de necesităţi Pagina

(etape de lucru individuale)

Observaţii

1. Scoaterea din funcţiune a instalaţiei de încălzire. Pagina 49

�. Curăţarea sistemului de tiraj al gazelor de încălzire 
(suprafeţele de încălzire). Pagina 51

3. Curăţarea camerei de ardere. Pagina 51

4. Verificaţi garniturile / şnurul de etanşare de la uşa 
arzătorului şi eventual înlocuiţi-le. Pagina 54

5. Punerea în funcţiune a instalaţiei de încălzire. Pagina 44

6.
Control final al lucrării de întreţinere; pentru aceasta, 
consemnaţi măsurătorile, rezultatele acestora şi ale 
verificărilor.

A se vedea documentaţia tehnică 
a arzătorului.

7. Verificaţi în lucru funcţionarea şi siguranţa (dispozitivele 
de siguranţă).

          Confirmaţi corectitudinea întreţinerii prin semnătură, dată şi ştampilă. 
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16.  Remedierea defecţiunilor arzătorului

Defecţiunile instalaţiei de încălzire sunt afişate pe display-ul 
aparatului de reglare. Informaţiile legate de afişarea defecţiunilor 
le găsiţi în instrucţiunile de service ale aparatului de reglare 
respectiv. În plus, defecţiunile arzătorului sunt indicate la arzător 
printr-o lampă de semnalizare.

AtENŢIE!

DEtERIORARE A INStALAŢIEI

datorită apăsării prea dese a tastei de avarie.

Dacă, atunci când nu porneşte arzătorul, 
apăsaţi tasta de avarie de mai mult de trei 
ori consecutiv, este posibil să se defecteze 
transformatorul de aprindere al arzătorului

•	 Nu încercaţi să remediaţi defecţiunea 
folosind tasta de remediere mult de trei ori 
consecutiv.

•	 Apăsaţi tasta de avarie a arzătorului (a se vedea 
instrucţiunile de utilizare a arzătorului).

Dacă arzătorul nu porneşte nici după trei încercări, citiţi 
informaţiile necesare pentru repararea arzătorului în 
documentaţia tehnică a acestuia.
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Buderus

Declaraţie de conformitate 

Noi, Buderus Heiztechnik GmbH, D-35573 Wetzlar

declarăm pe proprie răspundere că seria de cazane de încălzire 

corespunde condiţiilor directivelor 

Logano SE/SK 635 

Directivă Normă Remarcă 
90/396/CEE directivă pentru instalaţii de 

gaze
EN 303-1
EN 303-3

Corp notificat: 0085

9�/4�/CEE directivă pentru eficienţa 
boilerelor

- Corp notificat: 0085

73/�3/CEE directivă privind joasa tensiune EN 60335  - 

89/336/CEE directiva EMC (compatibilitate 
electromagnetică)

EN 55014
EN 60730-1
EN 50081-1 

 - 

97/�3/CE* directiva privind echipamentele 
sub presiune 

TRD 70�
EN 303-1 

Corp notificat: 0091

* valabilă numai dacă funcţionează ca generator de apă caldă (cu TS > 110ºC) 

Supliment pentru Germania 

•	 1.BImSchV din 07.08.1996 NOX < 80 mg/kW (gaze naturale) conform § 7, alineat �
NOX < 1�0 mg/kW (motorină EL) conform § 7, alineat �

•	 EnEV din 16.11.�001 Cazan pentru temperaturi joase conform § �, secţiunea 10. 

Wetzlar, 01.09.�003   



Firma specializată în instalaţii de încălzire:


