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Instrucţiuni privind siguranţa și explicarea simbolurilor

1

Instrucţiuni privind siguranţa și explicarea simbolurilor

1.1

Instructiuni generale privind
siguranţa

Pericol de moarte prin electrocutare
V Racordul electric se efectuează numai de către o
firmă specializată. Respectaţi planul de racordare.
V Înainte de instalare: Întrerupeţi alimentarea cu
tensiune a tuturor fazelor. Asiguraţi împotriva unei
reconectări involuntare.
V Nu montaţi aparatul în încăperi cu umiditate.
Pericol prin intoxicare
V Insuficienţa de aer de combustie poate conduce la
emanaţii de gaze periculoase.
V De aceea aveţi grijă ca orificiile pentru accesul
aerului de ventilaţie și combustie să nu fie îngustate
sau închise.
V Dacă această deficienţă nu este înlăturată imediat,
cazanul nu trebuie pus în funcţiune.
V Înștiinţaţi în scris utilizatorul instalaţiei asupra
deficienţelor și pericolelor existente.
Materiale explozive sau ușor inflamabile
V Nu depozitaţi materiale sau lichide inflamabile în
apropierea cazanului.
V Respectaţi distanţele minime faţă de materialele
inflamabile.
Montare, utilizare
V Permiteţi doar unei firme de specialitate autorizate
să monteze aparatul.
V Nu modificaţi instalaţia de evacuare a gazelor arse.
V Nu utilizaţi cazanul fără o cantitate suficientă de apă.
V Păstraţi deschiderile instalaţiei (uși, capac de
întreţinere, orificii de alimentare) permanent închise
în timpul utilizării.
V Utilizaţi numai combustibili permiși conform plăcuţei
de identificare.
V Nu închideţi sau nu micșoraţi orificiile de aerisire din
uși, ferestre și pereţi.

1

Aer de ardere/aer din încăpere
V Păstraţi aerul de ardere/aerul din încăpere fără
substanţe agresive (de exemplu Hidrocarburi
halogenate, care conţin legături de clor și de fluor).
Astfel se evită coroziunea.
Instruirea clientului
V Informaţi clientul în privinţa modului de functionare a
cazanului și instruiţi-l în privinţa utilizării.
V Informaţi clientul că nu îi este permis să efectueze
nici o modificare sau reparaţie.
V Informaţi clientul că nu trebuie să lase copiii în
apropierea cazanului fără supravegherea unui adult.

1.2

Explicarea simbolurilor
Instrucţiunile de siguranţă din text sunt
reprezentate cu un triunghi de avertizare și
pe un fundal gri.

Cuvintele de semnalizare caracterizează gravitatea
pericolului care apare dacă măsurile pentru evitarea
defecţiunilor nu sunt urmate.
– Atenţie înseamnă că pot apărea pagube materiale
ușoare.
– Avertizare înseamnă că pot apărea daune
personale ușoare sau pagube materiale grave.
– Pericol înseamnă că pot surveni accidente grave
implicând persoanele. În general, în cazurile grave
există pericolul de moarte.
Instrucţiunile sunt reprezentate în text
prin simbolul alăturat. Acestea sunt
încadrate de linii orizontale deasupra
textului și sub text.
Instrucţiunile conţin informaţii importante cu privire la
cazurile în care nu există pericole pentru oameni sau
aparat.

Inspecţie/service
V Recomandare pentru clienţi: încheiaţi contracte de
service și întreţinere cu o firmă specializată
autorizată și dispuneţi întreţinerea aparatului anual.
V Utilizatorul este responsabil pentru siguranţa
instalaţiei și protejarea mediului înconjurător.
V Respectaţi instrucţiunile de siguranţă din capitolul
"Întreţinere și curăţare"!
V Utilizaţi numai piese de schimb originale.
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Date despre aparat

Date despre aparat

Prezentele instrucţiuni cuprind informaţii importante
privind montajul, punerea în funcţiune și întreţinerea
cazanului în mod sigur și corespunzător.
Instrucţiunile se adresează specialistului care, pe baza
formării sale profesionale și experienţei, are cunoștinţe
în legătură cu instalaţiile de încălzire.
Preluaţi informaţiile privind utilizarea cazanului din
instrucţiunile de utilizare.

2.1

Utilizarea conform destinaţiei

Cazanul pe combustibil solid Logano S151 este un
cazan pentru arderea lemnului spart (lemn de foc) în
clădiri cu unul sau mai multe apartamente. Pentru a
garanta o utilizare conformă destinaţiei, respectaţi
informaţiile de pe plăcuţa de identificare și datele
tehnice.

2.2

Norme, prevederi și directive
Respectaţi prevederile și normele
naţionale specifice privind instalarea și
operarea!

2.3

V Depozitaţi cenușa într-un recipient neinflamabil cu
capac.
V Nu depozitaţi obiecte inflamabile pe cazan sau în
apropierea acestuia (în cadrul limitei de siguranţă
sau al celei minime).
V Curăţaţi suprafaţa cazanului numai cu agenţi
neinflamabili.
V Nu depozitaţi substanţe inflamabile în încăperea în
care este instalat cazanul (de exemplu petrol,
combustibil lichid).

2.5

V În funcţie de reglementările naţionale pot fi
aplicabile alte distanţe minime decât cele
menţionate în continuare. Pentru aceasta adresaţivă firmei de instalatii autorizate sau firmei de coserit
autorizate.
V Distanţa minimă faţă de materialele inflamabile
trebuie să fie de cel puţin 200 mm. Distanţa minimă
de 200 mm trebuie de asemenea respectată atunci
când nu se cunoaște inflamabilitatea materialelor.
Inflamabilitatea materialelor de construcţii

Instrucţiuni pentru instalare
Utilizaţi numai piese originale de schimb
de la Buderus. Pentru daune care se
datorează unor piese de schimb ce nu au
fost livrate de Buderus, Buderus nu-și
poate asuma responsabilitatea.

Distanţe minime și inflamabilitatea
materialelor de construcţii

A:

neinflamabile

azbest, pietre, cahle
ceramice pentru placarea
pereţilor, lut ars, mortar,
tencuială (fără adaosuri
organice)

A2:

cu substanţe
suplimentare
inflamabile în
cantităţi
reduse

plăci de gipscarton, plăci
din pâslă de bazalt, fibră de
sticlă, plăci din AKUMIN,
IZOMIN, RAJOLIT,
LOGNOS, VELOX și
HERAKLIT

B1:

greu
inflamabile

lemn de fag și de stejar,
placaj din furnir, pâslă, plăci
din HOBREX, VERZALIT și
UMAKART

B2:

normal
inflamabile

lemn de pin, zadă și molid,
placaj

B3:

inflamabile

asfalt, carton, materiale de
celuloză, hârtie gudronată,
plăci fibro-lemnoase, plăci
de plută, poliuretan,
polistiren, polietilenă,
parchete

La instalarea cazanului de încălzire respectaţi
următoarele indicaţii:
– prevederile locale de construcţie legate de condiţiile
de amplasare
– prevederile locale de construcţie legate de
alimentarea cu aer de ardere și ghidajul gazelor arse
– prescripţiile și normele privind echiparea tehnică de
siguranţă a instalaţiei de încălzire.

2.4

Instrucţiuni privind utilizarea

La exploatarea cazanului respectaţi următoarele
instrucţiuni:
V Utilizaţi cazanul cu o temperatură maximă de 90 ˚C
și controlaţi-l ocazional.
V Cazanul trebuie să fie exploatat numai de către
persoane adulte care au fost familiarizate cu
instrucţiunile și utilizarea cazanului.
V Nu aruncaţi lichide inflamabile în foc și nu utilizaţi
acceleratori de ardere pentru creșterea puterii
cazanului.

4

Tab. 1 Inflamabilitatea materialelor conform
DIN 4102
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Date despre aparat

2.6

Unelte, materiale si mijloace
ajutatoare

Pentru montajul și întreţinerea cazanului sunt necesare
uneltele standard din domeniul construcţiei instalaţiilor
de încălzire precum instalaţiile pe gaz și cu apă.

2.7

Descrierea produsului

Cazanul pe combustibil solid descris este un cazan cu
gazeificare a lemnului natural spart conform 1.
BimSchV și DIN EN 303-5 (Æ Instrucţiuni de utilizare
capitolul 3.2).

17
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8

6 720 615 101-01.1RS

Fig. 1
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Elementele funcţionale ale cazanului

Întrerupătorul de contact al ușii de alimentare
Ușa de alimentare
Cameră de alimentare
Tabla de suspendare
Gură de vizitare
Cameră de ardere
Ușa camerei de ardere
Gură de vizitare pentru inspecţie colector gaze arse
Orificiu secundar pentru aer
Piatră duze (cărămidă de șamotă)
Duza
Canal primar aer cu orificii primare pentru aer (numărul
de orificii primare pentru aer depinde de puterea
cazanului)
Ventilator pentru gaze arse
Ștuţ gaze arse
Regulator de tiraj
Gură de vizitare pentru inspecţie în partea superioară
Schimbător de căldură cu serpentina de racire
Cărămizi de șamotă (suprafaţă hașurată)
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Mantaua cazanului

3
2

4
1
5

6
6 720 615 101-02.1RS

Fig. 2
1
2
3
4
5
6

6

Elemente ale mantalei cazanului

Perete lateral stânga
Apărătoare
Perete lateral dreapta
Perete frontal median
Perete frontal partea superioară
Perete frontal partea inferioară
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2.8

Depozitare

1

V Depozitaţi ambalajul în mod ecologic.
V Eliminaţi componentele care trebuie să fie înlocuite
în locuri special amenajate.

2.9

2

Set de livrare

La livrarea cazanului respectaţi următoarele:

3

V La recepţionarea mărfii verificaţi dacă ambalajul
este intact.
V Verificaţi la livrare integritatea furniturii.
V Depozitaţi ambalajul în mod ecologic.

4

Componentă

Număr

5

Poziţie

Cazan

1

Robinet FE

1

Dop

1

Suport tehnic

1

Material de îmbinare
(cutie)

1

automatizare

1

Perie pentru canal de aer
primar și cameră de
ardere

1

1

Perie pentru colectorul de
gaze arse

1

2

Racletă de curăţare

1

3

Vătrai

1

4

Racletă de curăţare
pentru canalul de aer
primar

1

5

Lopată pentru cenușă

1

6

Ventilator pentru gaze
arse

1

7

6

7
Fig. 3

6 720 615 101-03.1RS

Accesorii livrate

Tab. 2 Set de livrare
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2.10 Dimensiuni și date tehnice
VK

L

S

B

K

A

MV

C

D

VL/RL-SWT
RL/VL-SWT

RK

EL
6 720 615 101-04.1RS

Fig. 4

Dimensiuni și racorduriLogano S151

RK
VK
MV
EL
VL-SWT
RL-SWT

Retur cazan (R 1½")
Tur cazan (R 1½")
Punct de măsurare siguranţă termică de evacuare (R ¾")
Golire (R ½")
Tur schimbător de căldură cu serpentina (R ½")
Retur schimbător de căldură cu serpentina (R ½")
Tip cazan
15

20

25

30

35

40

Înălţime fără
automatizare

C (mm)

1300

1300

1300

1300

1440

1340

Lăţime

S (mm)

730

730

730

730

730

790

Adâncime

L (mm)

930

930

1120

1120

1120

1120

Înălţime racord pentru
gaze arse

K (mm)

1060

1060

1060

1060

1200

1100

Înălţime cu
automatizare

D (mm)

1450

1450

1450

1450

1490

1490

Înălţime racord pe tur

A (mm)

1250

1250

1250

1250

1390

1290

Înălţime racord pe
retur/de golire

B (mm)

82

82

82

82

82

70

Tab. 3 Dimensiuni și racorduri

8
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2.10.1 Date tehnice
Unitate
Putere termică nominală

Tip cazan

kW

15

20

25

30

35

40

–

3

3

3

3

3

3

Randament

%

85

85

85

85

85

85

Temperatura gazelor arse1)2)

°C

160 –
190

170 –
220

170 –
220

170 –
220

170 –
220

170 –
220

Debitul masic al gazelor arse

g/s

15

16

18

22

26

30

Durata de ardere la tensiune
nominală3)

h

> 44)

> 44)

> 44)

> 44)

> 44)

> 44)

Volumul camerei de alimentare
cu combustibil

l

88

88

132

132

170

170

Dimensiuni ușă de alimentare
semicerc lăţime x înălţime

mm

430 x
240

430 x
240

430 x
240

430 x
240

430 x
240

500 x
285

Lungimea bucăţii de lemn

mm

330

330

500

500

500

500

l

70

70

100

100

110

105

Presiune de funcţionare
admisibilă

bar

3

3

3

3

3

3

Temperatură maximă de
funcţionare

°C

90

90

90

90

90

90

Temperatură minimă pe retur

°C

65

65

65

65

65

65

Presiune de refulare necesară

mbar

0,15

0,15

0,17

0,20

0,20

0,25

Presiune maximă de refulare

mbar

0,25

0,25

0,27

0,30

0,30

0,35

kg

360

360

435

435

470

470

mm

150

150

150

150

150

150

IP

21

21

21

21

21

21

kg/h

4,54)

64)

7,44)

8,94)

10,44)

11,94)

Clasa de emisii

Volum de apă

Greutate
Ø Racord gaze arse
Modalitate de protecţie
electrică
Consumul de lemn la puterea
nominală a cazanului umiditate
a lemnului < 20 %
Tab. 4 Date tehnice

1) Temperatura gazelor arse poate fi și mai înaltă în funcţie de condiţiile de mediu și starea de curăţenie.
2) În cazul unei clapete de încălzire deschise, temperatura gazelor arse este într-adevăr mai mare.
3) Perioadă nominală de ardere
4) În funcţie de tipul de lemn și de calitatea acestuia.
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2.10.2 Diagrama rezistenţei hidraulice
3

2,5

mbar

2

1,5

1

0,5

0
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

m3

7 747 012 774-53.1RS

Fig. 5

Rezistenţa hidraulică în funcţie de debitul volumic

2.10.3 Plăcuţă de identificare
Plăcuţa de identificare cuprinde următoarele informaţii
cu privire la cazan:
Plăcuţă de identificare

Explicaţie

Cazan cu combustibil solid conform EN 303-5 (07/23/CE)

Tip de construcţie cazan de încălzire

Nr._Ser. x xxx xxx xxx-xx-xxxx-xxxxxx

Număr serie

Tip:

Logano S151

Model/Tip de cazan de încălzire

Putere termică

xx kW

Putere termică (Putere nominală)

Presiune de funcţionare admisibilă

3 bar

Presiune de funcţionare admisibilă

Clasa cazanului de încălzire
conform EN 303-5

3

Clasa cazanului de încălzire conform
EN 303-5

Temperatura maximă a apei din
cazan

90 ˚C

Temperatura maximă a apei din cazan

Volum de apă

xxx l

Volum de apă

Greutatea cazanului

xxx kg

Greutatea cazanului (gol)

Combustibil A (EN 303-5) cu
umiditate lemn w < 20 %

Bucăţi de lemn (Lemn de
foc)

Combustibil recomandat

Tensiune de reţea

~ 230V/50Hz

Tensiune de reţea

Preluare putere el.

90 W

Preluare putere electrică

Modalitate de protecţie electrică

IP 21

Modalitate de protecţie electrică

Bosch Thermotechnik GmbH, D-35573 Wetzlar

Adresa firmei producătoare

Tab. 5 plăcuţă de identificare
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Instalare

3

3

Instalare
Atenţionare: Daune ale instalaţiei
datorate îngheţului!
V Amplasaţi cazanul numai în încăperi
unde nu există pericolul de îngheţ.
Înainte de montarea cazanului respectaţi
exemplele de instalaţii de la pagina 40
până la 43!

3.1

Distanţe faţă de perete
Pericol: Pericol de incendiu datorită
materialelor sau lichidelor inflamabile!
V Nu aduceţi sau nu depozitaţi materiale
sau lichide inflamabile în apropierea
cazanului.
V Instruiţi utilizatorul cu privire la
distanţele minime aplicabile privind
substanţele inflamabile.

3.2

L

B

Amplasati cazanul pe o suprafata neinflamabila, in
conformitate cu distantele specificate fata de perete.
Suprafaţa de amplasare sau soclul trebuie să fie fara
abatere de la planeitate si orizontalitate, dacă este
cazul utilizaţi pene din material neinflamabil. În cazul în
care soclul nu este plan, partea de racord (partea din
spate) poate fi cu 5 mm mai înaltă pentru o ventilare și
un drenaj mai bun.
Soclul trebuie să fie mai mare ca suprafaţa de bază a
cazanului, în partea din faţă cel puţin 300 mm, în
celelalte părţi circa 100 mm.

750
(400)

500 1)
(100)

1000 1)
(500)

1000
(600)

7 747 012 822-52.2RS

Fig. 6
1)

Distanţele faţă de perete în încăperea de
amplasare

Distanţele minime necesare sunt prezentate în
paranteze. Este necesar accesul lateral (la alegere din
partea stângă sau dreaptă)!

Realizarea racordurilor hidraulice

VK

Atentie: Daune ale instalaţiei datorită
racordurilor neetanșe!
V Montati elementele de racord fără ca
acestea să rămână tensionate.

MV

MV

Racordaţi circuitul de încălzire după cum urmează:
V Racordaţi returul la racordul RK.
V Racordaţi turul la racordul VK.
V Etanșaţi dopurile oarbe [2], precum și robinetul de
golire [1] cu cânepă.
V Racordaţi robinetul de golire la racordul EL.
V Închideţi un racord MV cu dopul orb [2].

1
2
RK EL
6 720 615 101-07.1RS

Fig. 7
1
2
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Realizarea racordurilor hidraulice

Robinet de golire
Capac orb
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Umplerea instalaţiei de încălzire și
verificarea racordurilor în vederea
etanșeităţii

Verificaţi cazanul înainte de punerea în funcţiune în
vederea etanșeităţii conform normei DIN 18380,
pentru a nu apărea locuri neetanșe în timpul
funcţionării. Exercitati in echipament o presiune a apei
care să corespundă presiunii de deschidere a supapei
de siguranţă.
Pericol: Pericol pentru sănătate datorită
impurităţii apei potabile!
V Respectaţi dispoziţiile și normele
specifice naţionale pentru evitarea
murdăririi apei potabile (de exemplu prin
apa din instalaţiile de încălzire).
V Respectaţi EN 1717.
Atenţionare: Daune ale cazanului datorită
suprapresiunii!
Presiunea prea ridicată poate avaria
dispozitivele de presiune, de reglare sau
de siguranţă și cazanul.
V În momentul verificării etanșeităţii,
blocaţi toate dispozitivele de presiune,
de reglare sau de siguranţă faţă de
încăperea apei din cazan.
Atenţionare: Daune ale cazanului datorită
tensiunilor termice!
Umplerea cazanului în stare caldă poate
provoca fisuri datorate tensionării
materialelor.
V Umpleţi cazanul numai atunci când
acesta este rece (temperatura pe tur
maxim 40 °C).

12

3.4

Aer proaspăt și racord pentru gaze
arse
Pericol: Pericol de moarte datorită lipsei
de oxigen din încăperea de amplasare!
V Asiguraţi o alimentare suficientă de aer
proaspăt prin orificiile din exterior.
V Instruiţi utilizatorul cazanului că aceste
orificii trebuie să rămână deschise.
Pericol: Daune ale cazanului și pericol de
vătămare în cazul unei puneri în funcţiune
incorecte!
Datorită lipsei de aer de ardere se poate
ajunge la gudronare și la formarea de gaz
de semicarbonizare.
V Asiguraţi o alimentare suficientă de aer
proaspăt prin orificiile din exterior.
V Instruiţi utilizatorul cazanului că aceste
orificii trebuie să rămână deschise.
Atenţionare: Daune ale cazanului datorită
substanţelor agresive în aerul proaspăt!
Hidrocarburile halogenate care conţin
legături de clor și fluor, duc, în cazul
arderii, la coroziune mai puternică la
nivelul cazanului.
V Aveţi grijă ca aerul proaspăt să nu
conţină substanţe agresive.
Cazanul asigură aerul de ardere necesar
din mediu. Cazanul trebuie să fie amplasat
și utilizat numai în încăperi bine aerisite pe
perioade îndelungate!

Logano S151 - Modificări sub rezerva îmbunătaţirilor tehnice.
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3.4.1 Aer proaspăt
Alimentarea cu aer a cazanului este împărţită în două
secţiuni independente: aer primar și secundar.
Debitul aerului primar se află în legătură directă cu
puterea cazanului și este reglat de producător.
Aerul secundar se încălzește în colectorul de gaze arse
și ajunge prin ţevi direct în duze. Alimentarea cu aer
secundar este reglată prin intermediul unei clape la
colectorul de gaze arse.

15 kW
20 kW
25 kW
30 kW

V Pentru lemnul cu umiditate de până la 20 %: Setaţi
clapeta conform Fig. 8.

35 kW

Setarea aerului secundar depinde de varietatea de
lemn și de conţinutul de umiditate.
Cantitatea de aer secundar este indicată de culoarea
flăcării:
– În cazul unei alimentări insuficiente cu aer secundar,
flacăra se colorează roșu – portocaliu.
– În cazul unei alimentări în exces cu aer secundar,
flacăra este albastră – albă.
– În cazul unei arderi corespunzătoare, flacăra
prezintă o culoare albăstruie spre galben deschis.

Logano S151 - Modificări sub rezerva îmbunătaţirilor tehnice.
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40 kW

6 720 615 101-05.2RS

Fig. 8

Clapeta de la colectorul de gaze arse
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3.4.2

Instalare

Instalarea ventilatorului de gaze arse
Pericol: Pericol de moarte datorită
curentului electric!
Piesele fierbinţi ale cazanului pot deteriora
izolaţia cablurilor electrice.

1

V Asiguraţi-vă că piesele fierbinţi nu ating
cablurile electrice!
Atenţionare: Daune ale cazanului datorită
montajului necorespunzător!
Întinderea, strivirea sau îndoirea cablului
de racord poate duce la defecţiuni de
funcţionare a motorului ventilatorului.
V Evitaţi întinderea, strivirea și îndoirea
cablului de racord.
V Nu "suspendaţi" motorul ventilatorului
de cablul de racordare.
V Așezaţi motorul pe un suport disponibil
astfel încât cablul de racord să nu fie
tensionat.

2

6 720 615 101-32.2RS

Fig. 9
1
2

Montarea ventilatorului

Piuliţă centrală (filet pe stânga)
Ventilatorul

1

V Înfiletaţi ventilatorul (Æ Fig. 9, [2]) la motorul
ventilatorului cu o cheie fixă de 10 mm la piuliţa
centrală (filet pe stânga, Æ Fig. 9, [1]).
V Rotiţi piuliţa centrală pentru fixare în partea stângă.

2
6

Ventilatorul de gaze arse aspiră gazele de încălzire din
cazan. Ventilatorul pentru gaze arse trebuie instalat
după cum urmează:
V Așezaţi flanșa ventilatorului de gaze arse pe șnurul
de etanșare care se află la colectorul de gaze arse
[4] și înșurubaţi cu piuliţele-fluture [3].
V Fixaţi suportul de cablu [5] cu o piuliţă-fluture [3] la
gura de vizitare a colectorului de gaze arse [4].
V Introduceţi mufa [1] a ventilatorului de gaze arse [2]
în mufa cu 7 poli [6].

5

3

4
6 720 615 101-08.1RS

Fig. 10 Instalarea ventilatorului de gaze arse
1
2
3
4
5
6

14

Mufă
Ventilator pentru gaze arse
Piuliţă-fluture
Colector de evacuare
Suport cablu
Mufă (7 poli)
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3.4.3 Întrerupător de contact al ușii
Întrerupătorul de contact al ușii [1] se conectează la
fiecare deschidere a ușii de alimentare de la
ventilatorul de gaze arse și evită astfel ieșirea gazelor
de încălzire în încăperea de amplasare.
Șurubul contactului ușii [2] (montat în partea opusă
întrerupătorului contactului ușii de alimentare) este
deja reglat de către producător.

1

Racordul electric al întrerupătorului contactului ușii
este descris în instrucţiunile de montaj ale aparatului
de reglare.

2

6 720 615 101-09.1RS

Fig. 11 Întrerupător de contact al ușii
1
2
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Întrerupător de contact al ușii
Șurubul contactului ușii
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3.4.4

Instalare

Realizarea racordului pentru gaze arse

Indicaţii
Pericol: Pericol de moarte datorită
racordului defectuos pentru gaze arse!
În cazul realizării unui racord pentru gaze
arse de către o persoană care nu este
specializată pentru acest lucru, gazele de
încălzire și cele arse pot ajunge în aerul
mediului înconjurător.
V Asiguraţi-vă că drumul de fum și
racordul instalaţiei de gaze arse trebuie
să se realizeze numai de către personal
de specialitate calificat!
Atentie: Daune ale cazanului datorită
lipsei tirajului!
V Menţineţi presiunea necesară de
refulare care este specificată în datele
tehnice.
V Pentru limitarea presiunii maxime de
refulare, instalaţi un limitator de tiraj/un
dispozitiv de aer auxiliar.
O presiune de refulare suficientă este premiza de bază
pentru funcţionarea corectă a cazanului. Puterea și
rentabilitatea sunt influenţate în mod semnificativ de
acestea. La racordul pentru gazele arse respectaţi
următoarele:
– Racordul cazanului la cosul de fum trebuie să se
realizeze în conformitate cu prescripţiile locale
respective și în acord cu firma de coserit.
– Cazanul poate fi racordat numai la un cos de fum cu
o presiune de refulare corespunzătoare (Æ Tab. 4,
pagina 9).
– Pentru calcularea dimensiunii căii de evacuare a
gazelor arse, reglaţi debitul masic al gazelor arse la
puterea termică nominală totală. Înălţimea efectivă a
coșului de fum se calculează începând de la intrarea
gazelor arse în coșul de fum.

16
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Realizarea racordului pentru gaze arse
Fig. 12 indică racordul corespunzător pentru gaze arse
cu un dispozitiv de aer auxiliar.
La instalarea racordului pentru gaze arse respectaţi
următoarele instrucţiuni:
V Instalaţi racordul pentru gaze arse cu o gură de
vizitare pentru curăţare.
V Fixaţi elementul de legătură pentru gaze arse la
cazan.
V Ghidaţi elementul de legătură pe o cale scurtă cu
urcare în instalaţia de gaze arse. Evitaţi schimbările
de direcţie, în special cele cu un unghi de 90˚.
V Fixaţi elementele de legătură și dacă este cazul
utilizaţi un suport pentru acestea.
V Pentru ca elementul de legătură pentru gaze arse să
nu se desprindă, montaţi cu foarte mare atenţie
elementul de legătură pentru gaze arse fixat în cosul
de fum și introdus pe ștuţul de gaze arse.
V Pentru cosul de fum utilizaţi numai piese din
materiale neinflamabile.

2
1

6 720 615 101-10.2RS

Fig. 12 Poziţia dispozitivului de aer auxiliar
1
2
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Poziţia optimă: dispozitiv de aer auxiliar în zidăria
coșului de fum
Poziţie alternativă: dispozitiv de aer auxiliar în ţeava
pentru gaze arse
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Racordarea schimbătorului de
căldură de siguranţă

4

Pericol: Pericol pentru sănătate datorită
impurităţii apei potabile!
V Respectaţi dispoziţiile și normele
specifice naţionale pentru evitarea
murdăririi apei potabile (de exemplu prin
apa din instalaţiile de încălzire).
V Respectaţi EN 1717.

3
RL/VL-SWT
MV

VL/RL-SWT
MV

5
6

2

2

Cazanele sunt echipate cu un schimbător de căldură
cu protectie la supraincalzire (serpentină de răcire).
Racordul corect este prezentat în Fig. 13.
Turul și returul schimbătorului de căldură
cu serpentina sunt la libera alegere. Figura
prezintă montajul pe turul schimbătorului
de căldură cu serpentina pe partea stângă
a cazanului.
Siguranţa termică de evacuare trebuie să
fie montată la intrarea în schimbătorul de
căldură (conexiune uscată a
schimbătorului de căldură).

1
6 720 615 101-11.1RS

Fig. 13 Racordarea schimbătorului de căldură de
siguranţă
1
2
3
4
5
6

Golire/Capac orb
Punct de măsurare siguranţă termică de evacuare
Siguranţă termică de evacuare (accesorii)
Alimentarea cu apă de răcire
Evacuarea apei de răcire
Evacuare

În statele în care se aplică norma EU EN 303-5, cazanul
trebuie să dispună de un echipament care să
garanteze descărcarea sigură a căldurii în exces fără
energie suplimentară. În acest fel nu este depășită o
temperatură maximă a apei de 95 °C (protecţie la
supraîncălzire).
Suprapresiunea minimă a apei de răcire trebuie să fie
de 2,0 bar (maxim 6,0 bar). Trebuie să fie disponibil un
debit volumic de cel puţin 11 l/min.
V Racordaţi schimbătorul de căldură conform planului
hidraulic de racordare cu o siguranţă termică de
evacuare (accesorii).

18
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Controlul funcţionării siguranţei termice de
evacuare
Pericol: Pericol de opărire datorat apei
fierbinţi!
V Dispuneţi executarea controlului
funcţionării numai de către personalul
instruit.
Schimbătorul de căldură cu serpentina de racire
garantează funcţionarea sigură a cazanului în cazul
unei defecţiuni a instalaţiei de încălzire.
Verificaţi siguranţa termică de evacuare
conform indicaţiilor producătorului.

Exemple pentru astfel de defecţiuni sunt îngheţarea
cazanului sau evacuarea defectuoasă a apei de
încălzire.
V Scoateţi elementul senzorului din teaca de imersie.
V Scufundaţi senzorul de temperatură într-un vas cu
apă.
V Aduceţi apa din vas la temperatura de fierbere.
Înainte de atingerea punctului de fierbere siguranţa
termică de evacuare trebuie să deschidă debitul de
apă de răcire.
V Verificaţi debitul de apă de răcire de la evacuarea
apei de răcire (Æ Fig. 13, [5], pagina 18). După
răcirea apei din vas, siguranţa termică de evacuare
trebuie să închidă din nou debitul de apă de răcire.
V După controlul reușit al funcţionării senzorului de
temperatură, introduceţi din nou siguranţa termică
de evacuare la punctul de măsură.
În cazul unui control al funcţionării nereușite (siguranţa
termică de evacuare nu deschide debitul apei de răcire
sau nu etanșează suficient de mult) este necesară
înlocuirea siguranţei termice de evacuare.
Nu este permisă nicio modificare a reglajelor!

Logano S151 - Modificări sub rezerva îmbunătaţirilor tehnice.
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Montarea mantalei cazanului

Pentru o manipulare și instalare mai facile precum și
pentru evitarea daunelor la transport, cazanul este
livrat cu mantalele ambalate separat.
Cazanul dispune de două straturi izolante:
– Partea 1 a protecţiei termice este montată în jurul
corpului cazanului.
– Partea 2 a protecţiei termice este integrată în
mantaua cazanului.

2

Ambele elemente de protecţie termică sunt deja
montate.
3.6.1 Montarea mantalei ușii camerei de ardere
Ușa inferioară a cazanului este ușa camerei de ardere.
Aceasta este prevăzută cu o gură de vizitare care
servește la controlul arderii.
V Așezaţi mantaua ușii camerei de ardere pe ușa
camerei de ardere. Introduceţi mânerul ușii de
siguranţă [1] prin orificiul prevăzut în tabla mantalei.
V Înșurubaţi mantaua ușii cu șuruburile de fixare
aferente [2] lateral pe ușa camerei de ardere.

1
6 720 615 101-12.1RS

Fig. 14 Montarea mantalei ușii camerei de ardere
1
2

Mânerul de siguranţă al ușii
Șuruburi de fixare

V Introduceţi șurubul de fixare [1].
Acesta împiedică deschiderea ușii în timpul
funcţionării.

1

2

Fig. 15 Montarea șurubului de siguranţă
1
2

20

Șurub de siguranţă
Mânerul de siguranţă al ușii
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3.6.2 Montarea mantalei ușii de alimentare
Ușa superioară a cazanului este ușa de alimentare.
V Așezaţi mantaua ușii de alimentare pe ușa de
alimentare. Introduceţi mânerul ușii de siguranţă [1]
prin orificiul prevăzut în tabla mantalei.
V Înșurubaţi mantaua ușii de alimentare cu șuruburile
de fixare aferente [2] în partea laterală a ușii de
alimentare.

2
1

6 720 615 101-13.1RS

Fig. 16 Montarea mantalei ușii de alimentare
1
2

3.6.3

Mânerul de siguranţă al ușii
Șuruburi de fixare

Montarea mantalei laterale

2

Alegeţi mantaua laterală corespunzătoare.
Mantaua laterală corectă prezintă în spate
și în faţă o fantă pentru tija de ajustare [2] a
regulatorului de tiraj.

3
4

V Numai în cazul mantalei laterale din partea dreaptă:
Conduceţi tija de ajustare [2] a regulatorului de tiraj
prin orificiul din manta.
V Deșurubaţi manșonul mânerului [4].
V Prindeţi îndoirea muchiilor [1] mantalei laterale în
cadrul inferior al corpului cazanului.
V Prindeţi mantaua laterală la cadrul cazanului.
Aveţi grijă ca mantaua laterală să nu
alunece din cadrul cazanului.

1
6 720 615 101-15.1RS

V Cu ajutorul șuruburilor [3] fixati mantaua laterală în
partea superioară pe corpul cazanului.
V Montaţi mantaua laterală stângă în mod similar.
Aveţi în vedere ca izolaţia să fie montată în
mantaua laterală și să nu obtureze orificiile
principale de aer.
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Fig. 17 Montarea mantalei laterale
1
2
3
4

Îndoirea muchiilor
Tijă de ajustare
Șurub
Manșonul mânerului

21

3

Instalare

3.6.4
V

V
V
V
V

Montarea tijei de ajustare pentru
regulatorul de tiraj
Pe partea din spate a cazanului: Desprindeţi șurubul
de reglaj al cârligului de ghidare [1] de la greutatea
regulatorului de tiraj [3] cu o cheie fixă SW 10.
Apăsaţi greutatea regulatorului de tiraj înspre partea
de sus.
Introduceţi cârligul de ghidare [2] în furca tijei de
ajustare [4].
Fixaţi prin strângere șurubul de reglaj al cârligului de
ghidare [1].
Înșurubaţi butonul de mâner pe tija de ajustare a
regulatorului de tiraj.

3

4
2

1

6 720 615 101-016.1RS

Fig. 18 Montarea tijei de ajustare
1
2
3
4

3.6.5 Montarea mantalei frontale
V Introduceţi cele patru cârlige ale mantalei frontale [2]
în orificiile mantalelor laterale [1].
V Apăsaţi înspre partea inferioară mantaua frontală cu
presiune redusă și blocaţi-o.

Șurubul de reglaj al cârligului de ghidare
Cârlig de ghidare
Greutatea regulatorului de tiraj
Furca tijei de ajustare

1
2
1

6 720 615 101-17.1RS

Fig. 19 Montarea mantalei frontale
1
2

22

Orificiile mantalelor laterale
Cârligul mantalei frontale
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3

Racordarea senzorului de temperatură la
partea superioară a cazanului

V Introduceţi senzorul de temperatură [1] într-o teacă
de imersie [2] la partea superioară a cazanului.
V Fixaţi senzorul de temperatură cu arc clemă.

1

2
6 720 615 101-18.1RS

Fig. 20 Racordarea senzorului de temperatură
1
2

3.6.7

Senzor de temperatură
Teacă de imersie

Montarea tablei superioare a mantalei
Pericol: Pericol de moarte datorat
curentului electric!
Piesele fierbinţi ale cazanului pot avaria
izolaţia cablurilor electrice.
V Asiguraţi-vă că piesele fierbinţi nu ating
cablurile electrice!

Tabla superioară a mantalei cazanului dispune de mai
multe fante pentru cablurile electrice.
V Așezaţi tabla superioară a mantalei pe cazan.

6 720 615 101-19.1RS

Fig. 21 Montarea tablei superioare a mantalei
V Introduceţi cablurile electrice și cablurile senzorului
prin decupajul de pe partea superioară a tablei
mantalei.
V Conduceţi cablurile electrice ale racordurilor externe
prin tecile de intrare de pe partea din spate a tablei
mantalei.
V Așezaţi aparatul de reglare pe tabla mantalei
(Æ Indicaţii de montaj pentru aparatul de reglare).
V Suspendaţi tabla mantalei în ambii conectori de pe
partea frontală a cazanului.
V Înfiletaţi tabla mantalei pe partea din spate a
cazanului cu ajutorul șuruburilor.
V În ceea ce privește presetupa, fixaţi cablurile care
pleacă de la cazan cu ajutorul unei brăţări de cablu
pe mantaua laterală stângă.
6 720 615 102-20.1RS

Fig. 22 Pozarea conductelor de racord
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4

Racordul electric

Racordul electric
Pericol: Pericol de moarte datorat
curentului electric!
V Executaţi lucrări electrice numai dacă
aveţi calificarea corespunzătoare.
V Înainte de deschiderea aparatelor
deconectaţi-le de la alimentarea cu
tensiune de reţea și asiguraţi-le
împotriva reconectării neautorizate.
V Respectaţi prevederile de instalare.

Racordul electric al cazanului precum și montajul
automatizării sunt descrise în instrucţiunile de montaj
ale automatizării.
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5

Punerea în funcţiune

Înainte de a pune în funcţiune a cazanului, vă rugăm să
citiţi capitolul "Combustibili recomandaţi" și "Utilizarea
cazanului" din instrucţiunile de utilizare.

5.1

5

Înaintea punerii în funcţiune
Pericol: Pericol de vătămare datorită
ușilor deschise ale cazanului!
V Nu deschideţi ușa camerei de ardere a
cazanului în timpul funcţionării.
Pericol: Pericol de vătămare datorită
temperaturii ridicate a colectorului de gaze!
V Nu atingeţi colectorul de gaze arse în
timpul funcţionării.
Pericol: Pericol pentru sănătate datorită
impurităţii apei potabile!
V Respectaţi dispoziţiile și normele
specifice naţionale pentru evitarea
murdăririi apei potabile (de exemplu prin
apa din instalaţiile de încălzire).
V Respectaţi EN 1717.
Atenţionare: Daune ale cazanului!
Punerea în funcţiune fără o cantitate
suficientă de apă provoacă avarii la nivelul
aparatului.
V Utilizati cazanul întotdeauna cu apă
suficientă.

Înainte de punerea în funcţiune respectaţi instrucţiunile
pentru siguranţa personală:
– La întreruperea reţelei de energie electrică sau în
cazul unui ventilator de gaze arse deconectat,
deschideţi ușa de alimentare numai cu foarte mare
prudenţă.
– Utilizarea nesupravegheată a cazanului cu ușa
deschisă nu este admisă.
– Utilizarea acceleratoarelor de aprindere în cazan
este interzisă.
– Asiguraţi cu ajutorul șurubului de siguranţă ușa
inferioară împotriva deschiderii accidentale în timpul
funcţionării (Æ Fig. 15, [1], pagina 20).
Înainte de punerea în funcţiune a cazanului, instalatia
trebuie sa fie umpluta cu apa si aerisita:
V Umpleţi instalaţia de încălzire cu apă.
V Aerisiţi instalaţia de încălzire prin intermediul
posibilităţilor adecvate de aerisire.
V Verificaţi cazanul în vederea etanșeităţii.
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Înainte de punerea în funcţiune verificaţi următoarele
dispozitive și sisteme în vederea racordului
corespunzător și funcţionării corecte:
– Etanșeitatea cazanului (pe partea gazelor arse și pe
partea apei)
– Cosul de fum si racordul la cosul de fum
– Racordurile aparatului de reglare și poziţiile
senzorului
– Poziţia corectă a cărămizilor de șamotă în camera
de ardere (Æ capitolul 6.2, pagina 35)

5.2

Prima punere în funcţiune
Pericol: Pericol de moarte prin incendiu la
nivelul coșului de fum!
V Înainte de prima punere în funcţiune,
dispuneţi verificarea cosului de fum de
către firma autorizata de coserit.
V Dacă funinginea se aprinde, închideţi
toate căile de acces a aerului în cazan
precum și ușa camerei de alimentare.
V Verificaţi racordul pentru gaze arse în
vederea etanșeităţii.
V Nu executaţi modificări de construcţie
la nivelul cazanului.
Atenţionare: Daune ale cazanului sau
pericol de vătămare datorită unei puneri în
funcţiune incorecte!
V Alegeţi numai o firmă autorizata ISCIR
cf. PT-C9/2003 pentru montajul
cazanului.
V Înainte de prima punere în funcţiune
verificaţi dacă instalaţia de încălzire este
umplută cu apă și este aerisită.
Atenţionare: Daune ale cazanului datorită
utilizarii necorespunzătoare!
V Instruiţi clientul sau utilizatorul instalaţiei
cu privire la utilizarea aparatului.
Atenţionare: Daune ale cazanului datorită
punerii în funcţionare necorespunzătoare!
Poziţia incorectă a cărămizii de șamotă în
interiorul cazanului poate duce la daune
ale cazanului.
V Înainte de prima punere în funcţiune
verificaţi poziţia cărămizii de șamotă din
interiorul cazanului (Æ capitolul 6.2,
pagina 35).
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5.3

Punerea în funcţiune

Procesul verbal de punere în funcţiune
Lucrări de punere în funcţiune

1.

Umplerea instalaţiei de încălzire și verificarea
racordurilor în vederea etanșeităţii

Pagina
12

Valori măsurate

Observaţii

_________ bar

– Presiunea de admisie a instalaţiei de încălzire
2.

Realizarea presiunii de lucru

_________ bar

– Aerisiţi instalaţia de încălzire
– Verificarea supapei de siguranţă
– Reglarea presurizării vasului de expansiune
(Æ documente legate de vasul de
expansiune)
3.

Verificarea racordului de aer proaspăt și gaze
arse

12 ff.

4.

Verificaţi schimbătorul de căldură de siguranţă
și siguranţa termică de evacuare.

18 ff.

5.

Senzorul de temperatură este instalat corect?

23

6.

Verificarea racordurilor aparatului de reglare și
poziţiilor senzorului (Æ documente legate de
automatizare)

7.

Verificarea pozitiei corecte a cărămizii de
șamotă din camera de ardere

8.

Verificarea instalaţiei de gaze arse
– Temp. gaze evac.
– Presiune de refulare

9.

35

36

___________ °C

36

___________ mbar

Informaţi beneficiarul, predaţi-i suportul tehnic
Confirmaţi punerea corectă în funcţiune din
punct de vedere tehnic

Ștampila firmei/Semnătura/Data
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6

Service și curăţare
Atenţionare: Daune ale cazanului datorită
întreţinerii necorespunzătoare!
Service-ul defectuos sau necorespunzător
la nivelul cazanului poate duce la avarieri și
la pierderea garanţiei.
V Asiguraţi un service complet, periodic
executat de către un specialist autorizat
pentru lucrări de întreţinere cazane.
Service-ul periodic și de specialitate la
nivelul cazanului menţine randamentul
acestuia, garantează o siguranţă ridicată la
funcţionare și o ardere ecologică.
Curăţarea cazanului depinde de calitatea
lemnului și de condiţiile de mediu.

Procesul-verbal de inspecţie și de
întreţinere se află la pagina 37.

V Propuneţi clienţilor dumneavoastră un contract de
service și de inspecţie anual sau în funcţie de
necesitate. Activităţile care trebuie să fie acoperite
de contract sunt specificate în procesul-verbal de
inspecţie și întreţinere.
Utilizaţi numai piese originale de schimb
de la Buderus. Pentru daune care se
datorează unor piese de schimb ce nu au
fost livrate de Buderus, Buderus nu-și
poate asuma responsabilitatea.

6.1

6

Curăţarea cazanului

Depunerile de funingine și cenușă de pe pereţii interiori
ai cazanului și de pe cărămizile de șamotă reduc
transferul de căldură. În timpul funcţionării unui cazan
cu gazeificare a lemnului, se produce mai puţină
cenușă decât în cazul cazanelor convenţionale. Cu
toate acestea, consumul de combustibil crește și în
cazul cazanelor cu gazeificare datorită curăţării
insuficiente și se poate ajunge la solicitări ale mediului
înconjurător.
Pericol: Daune ale mediului înconjurător
datorită stării de funcţionare
necorespunzătoare!
V Curăţaţi cazanul cel puţin o dată pe
săptămână.
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Cenușa care rezultă în urma procesului de ardere se
depune în cantităţi mari pe cărămizile de șamotă din
camera de alimentare. Chiar dacă în cazul arderii
pirolitice rezultă într-adevăr cenușă mai puţină și mai
fină decât în cazul cazanelor clasice, camera de
alimentare trebuie să fie curăţată în mod periodic la
fiecare 1 până la 3 zile.
Atenţionare: Daune ale cazanului datorită
întreţinerii și curăţării defectuoase!
Cantităţile mari de cenușă din camera de
alimentare pot duce la supraîncălzire și la
deteriorarea cazanului.
V Îndepărtaţi în mod periodic cenușa din
cazan.
Accesoriile necesare pentru curăţarea cazanului sunt
incluse în setul de livrare (Æ Fig. 3, pagina 7):
– două perii pentru cavităţi
– o racletă (mare)
– un vătrai
– o racletă (mică)
– o paletă pentru cenușă
Executaţi curăţarea în principiu înainte de
începerea încălzirii și numai în cazul în care
camera de ardere este rece
Atenţionare: Pericol de vatamare al
sanatatii datorita utilizarii incorecte!
Deschiderea ușii camerei de ardere în
timpul regimului de încălzire duce la
oscilaţii de presiune în cazan și la ieșirea
necontrolată a gazelor de încălzire.
V Deschideţi ușa camerei de ardere numai
în cazul în care cazanul este neaprins și
răcit.
V Asiguraţi ușa camerei de ardere
întotdeauna cu un șurub de siguranţă
împotriva deschiderii accidentale
(Æ Fig. 15, [1], pagina 20).
Atentie: Daune ale cazanului datorită
utilizarii necorespunzătoare!
V Evitaţi daunele la nivelul cărămizilor.
V Nu curăţaţi cărămizile de șamotă cu
ajutorul unei perii de sârmă.
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Service și curăţare

6.1.1 Curăţare zilnică
Cenușa trebuie să fie îndepărtată la fiecare 1 până la 3
zile din camera de alimentare și de ardere.

3

V Deschideţi ușa camerei de alimentare.
V Scoateţi duza [1].
V Verificaţi orificiile canalelor pentru aerul primar [3] în
vederea impurităţilor și dacă este cazul curăţaţi-le.
V Scoateţi resturile arderii împingându-le prin
cărămida duzei [2] în camera de ardere.
V Așezaţi din nou duza.

1

2

6 720 615 101-21.1RS

Fig. 23 Cameră de alimentare cu duză
1
2
3

Duza
Cărămidă cu duză
Orificiile canalelor pentru aerul primar

V Desprindeţi șurubul de siguranţă de la ușa camerei
de ardere.
V Deschideţi ușa camerei de ardere.
V Îndepărtaţi cărămida de retenţie a cenușii [1].

1

6 720 615 101-22.1RS

Fig. 24 Curăţarea camerei de alimentare
1

Cărămida de retenţie a cenușii

V Îndepărtaţi resturile de ardere din camera de ardere
cu ajutorul unei palete pentru cenușă.
V Așezaţi din nou cărămida de retenţie a cenușii
Nu depozitaţi cenușă fierbinte în butoiașe
din material plastic și coșuri de gunoi.

Fig. 25 Îndepărtarea cenușii
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6.1.2 Curăţare săptămânală
Pereţii camerei de alimentare și pardoseala camerei de
ardere trebuie să fie curăţate săptămânal.
V Curăţaţi camera de alimentare și de ardere.
V Îndepărtaţi depunerile de pe pereţii camerei de
alimentare și de ardere cu ajutorul racletei.

Fig. 26 Îndepărtarea depunerilor
V Cu ajutorul periei, îndepărtaţi depunerile dintre
suprafeţele de încălzire ale platformei camerei de
ardere.

Fig. 27 Curăţarea suprafeţelor
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V În cazul unei murdăriri prea puternice a camerelor
intermediare, scoateţi cărămida inferioară de
șamotă din camera de ardere înainte de periere.
V Curăţaţi camerele intermediare cu ajutorul periei și
racletei.
V Așezaţi din nou cărămida de șamotă la locul
corespunzător (Æ Fig. 36, pagina 35).

Fig. 28 Scoaterea cărămizii de șamotă
6.1.3 Curăţare lunară
Canalele pentru aer primar și colectorul de gaze arse
(Æ Fig. 30, pagina 31) trebuie să fie verificate lunar și în
caz de nevoie trebuie să fie curăţate. Curăţarea
insuficientă poate duce la avarieri la nivelul cazanului și
la pierderea garanţiei.

2
1

Atenţionare: Daune ale cazanului datorită
întreţinerii și curăţării defectuoase!
V Curăţaţi periodic alimentarea cu aer
primar, ventilatorul de gaze arse și
colectorul de gaze arse.

3

Îndepărtarea calaminelor din canalele de
aer primar este posibilă numai în cazul unui
cazan cald.
V Deschideţi ușa camerei de alimentare și cea a
camerei de ardere.
V Îndepărtaţi mantaua frontală [1] dintre ușa camerei
de alimentare și ușa camerei de ardere prin ridicare
și tragere înspre partea frontală. În spatele mantalei
se află canalele de aer primar [2].
V Curăţaţi de resturile de cenușă canalele de aer
primar [2] cu ajutorul unei raclete mici [3] și cu o
perie [4].
V Așezaţi din nou mantaua frontală (Æ Fig. 19,
pagina 22).

30

4
6 720 615 101-27.1RS

Fig. 29 Curăţarea canalelor de aer primar
1
2
3
4

Mantaua frontală
Canale de aer primar
Racletă
Perie
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V Deșurubaţi piuliţele-fluture și scoateţi capacele.

1

2

6 720 615 101-28.1RS

Fig. 30 Guri de curăţare de la colectorul de gaze arse
1
2

Capace ale gurilor de curăţare superioare
Capace ale gurilor de curăţare laterale

V Curăţaţi de funingine și cenușă peretele din spate al
corpului cazanului prin gurile de curăţare superioare
cu ajutorul racletei și/sau periei.

Fig. 31 Curăţarea peretelui din spate al corpului
cazanului
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V Îndepărtaţi cenușa din colectorul de gaze arse cu
ajutorul racletei mari [3] și al periei.
V După curăţare montaţi etanș capacele orificiilor de
curăţare [1].
În cazul în care capacele nu se închid
etanș, tirajul din camera de ardere se
poate reduce. Acest lucru înrăutăţește
comportamentul de ardere atât de mult
încât cazanul poate să nu atingă
temperatura de funcţionare.

2
1
3
2

6 720 615 101-30.1RS

Fig. 32 Curăţarea colectorului de gaze arse
1
2
3

32

Capace ale gurilor de curăţare laterale
Piuliţă-fluture
Racletă
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6.1.4 Curăţarea semestrială
Ventilatorul de gaze arse trebuie să fie curăţat
semestrial. Pentru aceasta trebuie să se demonteze
ventilatorul de gaze arse de pe peretele din spate al
cazanului.
Resturile de ardere antrenate de
ventilatorul de gaze arse se colectează în
secţiunea din spate a colectorului de gaze
arse, se lipesc de roata paletei
ventilatorului și trebuie să fie îndepărtate
periodic.
Pericol: Pericol de vătămare datorită
service-ului necorespunzător!
Conectarea neintenţionată a motorului
ventilatorului de gaze arse în timpul
service-ului poate duce la vătămări grave
V Înainte de service-ul ventilatorului de
gaze arse, deconectaţi-l de la
alimentarea cu energie electrică.
V Asiguraţi cazanul împotriva racordării
neintenţionate la reţeaua de alimentare
cu energie electrică.
Ventilatorul de gaze arse [2] se află pe partea din spate
a cazanului pe peretele din spate al colectorului de
gaze arse [4] și este fixat cu opt piuliţe-fluture [3].

1

Atentie: Daune ale instalaţiei datorită
întreţinerii necorespunzătoare!
Întinderea, strivirea sau îndoirea cablului
de racord poate duce la defecţiuni de
funcţionare a motorului ventilatorului.

2
6

V Evitaţi întinderea, strivirea și îndoirea
cablului de racord!
V Nu "suspendaţi" motorul ventilatorului
de cablul de racordare.
V Așezaţi motorul pe un suport disponibil
astfel încât cablul de racord să nu fie
încărcat.
V Desprindeţi mufa de racord a ventilatorului din
bucșă [6].
V Desprindeţi suportul cablului [5] de la gura de
vizitare.
V Desprindeţi piuliţele-fluture [3].
V Scoateţi ventilatorul de gaze arse [2] din carcasă.
V Scoateţi ventilatorul de gaze arse [2] de pe peretele
carcasei.
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4
6 720 615 101-08.1RS

Fig. 33 Instalarea ventilatorului de gaze arse
1
2
3
4
5
6

Mufă
Ventilator pentru gaze arse
Piuliţă-fluture
Colector de evacuare
Suport cablu
Bucșă (7 poli)
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V Verificaţi fixarea ventilatorului [2] și, dacă este cazul,
strângeţi piuliţa centrală (filet pe stânga) [1] cu o
cheie fixă de 10 mm. Rotiţi piuliţa centrală pentru
fixare în partea stângă.

1

2

6 720 615 101-32.2RS

Fig. 34 Verificarea poziţiei roţii paletei ventilatorului
1
2

V Curăţaţi cu atenţie de resturile de cenușă și de
cocsificări roata paletei ventilatorului [1] cu ajutorul
unei perii moi de sârmă.
V Verificaţi șnurul de etanșare a ventilatorului de gaze
arse în vederea deteriorărilor. Înlocuiţi garnitura
deteriorată.
V Verificaţi dacă ventilatorul [1] este deteriorat.
Înlocuiţi ventilatorul [1] dacă acesta este deteriorat
sau îndoit.
V Plasaţi ventilatorul de gaze arse din nou pe peretele
din spate al colectorului de gaze arse.
V Înșurubaţi din nou piuliţele-fluture.
V Introduceţi mufa de racordare și montaţi suportul de
cablu.

Piuliţă centrală (filet pe stânga)
Roata paletei ventilatorului

1

6 720 615 101-33.1RS

Fig. 35 Curăţarea roţii paletei ventilatorului
1

34

Roata paletei ventilatorului
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Poziţia cărămizii de șamotă

6

Cărămida de șamotă [1 – 3] se află în camera de
ardere de sub ieșirea duzei.

Atenţionare: Daune ale cazanului datorită
întreţinerii necorespunzătoare!
Poziţia incorectă a cărmizii de șamotă în
interiorul cazanului poate duce la daune
ale cazanului.

Cărămida cu duză [4] este accesibilă și din exteriorul
camerei de alimentare. Fisurile minore de la nivelul
cărămizii cu duză [4] nu afectează capacitatea de
funcţionarea a acesteia.
V După fiecare curăţare așezaţi din nou cărămida de
șamotă [1 – 3]. Pentru aceasta acordaţi atenţie
poziţionării corecte.

V După fiecare curăţare a cazanului,
așezaţi din nou cărămida de retenţie a
cenușei.
V La fiecare inspecţie a cazanului,
verificaţi poziţia cărămizii de șamotă din
interiorul cazanului.
Atenţionare: Daune ale instalaţiei datorită
reparaţiilor necorespunzătoare!
V Asiguraţi-vă că înlocuirea cărămizii cu
duză (Æ Fig. 23, [2], pagina 28) se
realizează numai de către personal de
specialitate.
Cărămida de șamotă din spate [2] trebuie
să fie poziţionată coplanar pe peretele din
spate al cazanului. Cama cărămizii de
șamotă servește ca distanţier. Între
cărămizi nu trebuie să existe spaţii goale.

1

2

4

3
6 720 615 101-40.1RS

Fig. 36 Poziţia cărămizii de șamotă și a cărămizii cu duză
1 – 3 Cărămidă de șamotă
4
Cărămidă cu duză
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Verificarea presiunii de lucru
Pericol: Pericol pentru sănătate datorită
impurităţii apei potabile!
V Respectaţi dispoziţiile și normele
specifice naţionale pentru evitarea
murdăririi apei potabile (de exemplu prin
apa din instalaţiile de încălzire).
V Respectaţi EN 1717.
V Aveţi în vedere ca, la alimentare,
cazanul să fie rece.

6.5

Verificarea temperaturii de gaze
arse

În cazul în care temperatura gazelor arse este
considerabil mai mare decât specificaţiile din datele
tehnice, este necesară o curăţare.
Este posibil ca și presiunea de refulare cosului de fum
să fie prea mare (Æ Tab. 4, pagina 9).
Un regulator de tiraj deschis sau incomplet inchis
poate duce la o temperatură excesivă a gazelor arse.

Atenţionare: Daune ale cazanului datorită
completărilor prea frecvente cu apă de
completare!
Completarea frecventă a instalaţiei de
încălzire cu apă de completare poate duce
la deteriorări prin depuneri de piatră sau
coroziune în funcţie de calitatea apei.
V Verificaţi instalaţia de încălzire în
vederea etanșeităţii și vasul de
expansiune în vederea funcţionării.
Creaţi o presiune de funcţionare de cel
puţin 1 bar, în funcţie de înălţimea
instalaţiei!
V Verificaţi presiunea de funcţionare. În cazul în care
presiunea instalaţiei scade sub 1 bar, trebuie să se
completeze cu apă.
V Umplere cu apă.
V Aerisiţi instalaţia de încălzire.
V Verificaţi din nou presiunea de funcţionare.

6.4

Verificarea siguranţei termice de
evacuare

În cazul în care sistemul nu poate transporta căldura
din cazan, siguranţa termică de evacuare garantează o
funcţionare sigură a cazanului în cazul unei căderi a
retelei electrice. Suprapresiunea minimă a apei de
răcire (racordul apei de răcire) trebuie să fie 2,0 bar
(maxim 6,0 bar). Trebuie să fie disponibil un debit
volumic de cel puţin 11 l/min.
V Verificaţi anual siguranţa termică de evacuare a
schimbatorului de căldură conform instrucţiunilor
producătorului (Æ "Controlul funcţionării siguranţei
termice de evacuare", pagina 19).
În cazul în care verificarea nu are rezultate pozitive –
siguranţa termică de evacuare nu deschide fluxul de
apă de răcire sau debitul siguranţei termice de
evacuare este prea redus – înlocuiţi siguranţa termică
de evacuare.
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Service și curăţare

6.6

6

Proces verbal de inspecţie și de întreţinere
Executaţi service-ul atunci când revizia
cazanului indică faptul că este necesară
intervenţia.

Procesul verbal de inspecţie și de întreţinere servește
ca model.
V Indicaţi lucrările de inspecţie, semnaţi și puneţi data.
Service în funcţie de revizie și de necesitate
1.

Verificarea stării generale a cazanului

2.

Executarea controlului vizual și funcţional al
cazanului

3.

Verificaţi componentele instalaţiei care sunt
parcurse de apă în vederea:
–
–
–
–

Pagina Data:_____

Data:_____

12

etanșeităţii în funcţionare
verificarea etanșeităţii
coroziune vizibilă
fenomene de îmbătrânire

4.

Verificarea și eventual curăţarea suprafeţelor
de încălzire și a colectorului de gaze arse în
vederea impurităţilor

29 ff.

5.

Verificarea conductelor de alimentare cu aer de
ardere și a conductelor de ghidare a gazelor de
evacuare:

12

–
–
–
–
–

Data:_____

funcţionarea și siguranţa
curăţarea roţii paletei ventilatorului
etanșeităţii în funcţionare
verificarea etanșeităţii
etanșeităţii ușii de alimentare și cea pentru
cenușă

6.

Verificarea siguranţei termice de evacuare

7

Verificarea instalaţiei de gaze arse
– temp. gaze evac.
– Presiune de refulare

8.

Controlul final al lucrărilor de inspectare, pentru
aceasta documentaţi rezultatele măsurării și de
verificare

9.

Confirmarea inspecţiei corespunzătoare

34

19

36

_________ °C

_________ °C

_________ °C

36

_______ mbar

_______ mbar

_______ mbar

Ștampilafirmei Ștampilafirmei Ștampilafirmei
/semnătura
/semnătura
/semnătura
Tab. 6 Protocol de inspecţie și de întreţinere
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Data:_____

Data:_____

Data:_____

Data:_____

Data:_____

Data:_____

Data:_____

________ °C

________ °C

________ °C

________ °C

________ °C

________ °C

________ °C

______ mbar

______ mbar

______ mbar

______ mbar

______ mbar

______ mbar

_______ mbar

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

Ștampilafirmei Ștampilafirmei Ștampilafirmei Ștampilafirmei Ștampilafirmei Ștampilafirmei Ștampilafirmei
/semnătura
/semnătura
/semnătura
/semnătura
/semnătura
/semnătura
/semnătura
Tab. 6 Protocol de inspecţie și de întreţinere (continuare)
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Deranjamente

7

Deranjamente

7.1

Remedierea defecţiunilor
Utilizatorul cazanului trebuie să execute
numai lucrări de reparaţii care constau din
înlocuirea facilă a componentelor,
cărămizilor de șamotă și a șnurului de
etanșare.

7

Pentru reparaţii utilizaţi numai componente
originale de la Buderus.

Deranjament

Cauză

Remediere

Puterea cazanului este prea redusă

Puterea calorică a combustibilului
utilizat este prea mică, umiditatea
combustibilului este mai mare de
20 %, orificiile pentru aer primar
sunt blocate

Utilizaţi combustibilul specificat la
umiditatea recomandată

Roata paletei ventilatorului este
blocată sau deformată

Curăţaţi sau înlocuiţi roata paletei
ventilatorului

Duză blocată

Curăţaţi orificiul duzei cu ajutorul
vătraiului

Clapetă de încălzire deschisă

Închideţi complet clapeta de
încălzire

Condiţiile de respectare nu sunt
respectate

Verificaţi presiunea de refulare,
temperatura pe retur

Puterea cazanului este excesivă

Introduceţi combustibil mai puţin.
Verificaţi eventualele pierderi de
căldură de la obiect

Combustibil incorect sau prea
umed

Utilizaţi combustibilul recomandat
sau uscat

Temperatură redusă a apei din
cazan

Verificaţi/creșteţi temperatura
minimă a apei din cazan de la
aparatul de reglare și asiguraţi
pentru retur o temperatură minimă
de 65 ˚C prin intermediul setării
adecvate a vanei de amestec

Numai în cazul ventilatorului care
nu funcţionează: temperatura
maximă a cazanului este atinsă

Niciun deranjament! Cazanul
funcţionează în mod corespunzător.
Ventilatorul de gaze arse pornește
la deschiderea ușii de alimentare.
Prea mult material de ardere

Motorul ventilatorului este defect

Înlocuiţi motorul ventilatorului

Roata paletei ventilatorului este
lipită

Curăţaţi ventilatorul de gudron și
depuneri, înlocuiţi-l dacă este
deteriorat

Condensatorul de pornire a
motorului ventilatorului este defect

Înlocuiţi condensatorul

Întrerupătorul de contact al ușii de
alimentare se află în poziţie
incorectă sau este defect

Ajustaţi sau înlocuiţi întrerupătorul
de contact al ușii de alimentare

În camera de alimentare a
cazanului se formează permanent
condens, de la ușa de alimentare
sau orificiile pentru aer primar
curge lichid negru

Ventilatorul de gaze arse nu se
rotește sau este prea zgomotos
Atenţie!
Un ventilator nefuncţional duce la
ardere incompletă și la depuneri de
gudron

Tab. 7 Privire de ansamblu asupra defecţiunilor
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8

Exemple de instalaţii

Exemple de instalaţii

VH

2 x 0 ,7 5

3x1,5

RH

²

²

FPO
R 2 11 4

FK

FAR

FPU

PP

1

2
6 720 615 101-36.1RS

Fig. 37 Exemplu de instalaţie 1 instalaţie autarhică
1
2
VH
RH
FPO

Cazan cu combustibil solid cu automatizare
Rezervor tampon
Tur instalaţie de încălzire
Retur instalaţie de încălzire
Senzor pentru temperatura rezervorului tampon din
partea superioară
FPU Senzor pentru temperatura rezervorului tampon din
partea inferioară
FK senzor tur cazan
FAR Senzor de temperatură retur instalaţie/retur cazan

Respectaţi următoarele recomandări
pentru exemplul de instalaţie 1:
V Realizaţi reglarea circuitului de încălzire
la faţa locului.
V Recomandare: Instalaţi circuitul cu
bateria de amestec.

40

Logano S151 - Modificări sub rezerva îmbunătaţirilor tehnice.

Exemple de instalaţii

8

FV

PH
FA
SH
2 x 0,75 mm²

2x0,75 ²
2x1,5 ²
2x0,75 ²
2X0,75 ²
3x1,5 ²

3x1,5 ²

FPO

R 2 11 4

PS
FK

R4121
FAR

FK
FPU

FB

PP
SU
4x1,5 ²

1

2

WH

3

4
6 720 615 101-37.1RS

Fig. 38 Exemplu de instalaţie 2Cazan mural pe gaz în regim de funcţionare în serie
1
2
3
4
FB
FPO

Cazan cu combustibil solid cu automatizare
Rezervor tampon
Cazan mural pe gaz
Boiler încălzitor de apă
Senzor de temperatură apă caldă
Senzor pentru temperatura rezervorului tampon din
partea superioară
FPU Senzor pentru temperatura rezervorului tampon din
partea inferioară
FK senzor tur cazan
FAR Senzor de temperatură retur instalaţie/retur cazan
FV Senzor temperatură tur circuit de încălzire
FA Senzor de temperatură pentru exterior
PP Pompă de alimentare a rezervorului tampon
PH Pompă circuit încălzire
PS Pompa de boiler
SH Bateria de amestec încălzire motor acţionare
SU Robinet de comutare
WH Butelie de egalizare

Respectaţi următoarele recomandări
pentru exemplul de instalaţie 2:
V Recomandare: Instalaţi circuitul cu
bateria de amestec.
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8

Exemple de instalaţii

FV

PH

3x1,5 ²

SH
4x1,5 ²

FA

2x0,75 ²

2 x 0,75 mm²

2x1,5 ²

2x0,75 ²
2X0,75 ²
3x1,5 ²

3x1,5 ²

FPO

R 2 11 4

PS

FK

FK

PP

1

FAR

FPU

FB
4x1,5 ²

2

SU

3

4
6 720 615 101-38.1RS

Fig. 39 Exemplu de instalaţie 3: Cazan vertical pe pardoseală în regim de operare alternativă
1
2
3
4
FB
FPO

Cazan cu combustibil solid cu automatizare
Rezervor tampon
Cazan pe motorină/gaz
Boiler încălzitor de apă
Senzor de temperatură apă caldă
Senzor pentru temperatura rezervorului tampon din
partea superioară
FPU Senzor pentru temperatura rezervorului tampon din
partea inferioară
FK senzor tur cazan
FAR Senzor de temperatură retur instalaţie/retur cazan
FV Senzor temperatură tur circuit de încălzire
FA Senzor de temperatură pentru exterior
PP Pompă de alimentare a rezervorului tampon
PH Pompă circuit încălzire
PS Pompa de boiler
SH Vană de amestec cu motor acţionare
SU Robinet de comutare
WH Butelie de egalizare

Respectaţi următoarele recomandări
pentru exemplul de instalaţie 3:
V Recomandare: Instalaţi circuitul cu
bateria de amestec.
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Exemple de instalaţii

8

FV

PH

3x1,5 ²

SH
4x1,5 ²

FA

2x0,75 ²
2 x 0,75 mm²

2x1,5 ²
2x0,75 ²
2X0,75 ²
3x1,5 ²

3x1,5 ²

FPO

R 2 11 4

PS
FK

FK
FAR

FPU

FB
SU

PP

1

4x1,5 ²

2

3

4
6 720 615 101-39.1RS

Fig. 40 Exemplu de instalaţie 4: cazan vertical pe pardoseală în regim de funcţionare în serie
1
2
3
4
FB
FPO

Cazan cu combustibil solid cu automatizare
Rezervor tampon
Cazan pe motorină/gaz
Boiler încălzitor de apă
Senzor de temperatură apă caldă
Senzor pentru temperatura rezervorului tampon din
partea superioară
FPU Senzor pentru temperatura rezervorului tampon din
partea inferioară
FK senzor tur cazan
FAR Senzor de temperatură retur instalaţie/retur cazan
FV Senzor temperatură tur circuit de încălzire
FA Senzor de temperatură pentru exterior
PP Pompă de alimentare a rezervorului tampon
PH Pompă circuit încălzire
PS Pompa de boiler
SH Bateria de amestec cu motor acţionare
SU Robinet de comutare
WH Butelie de egalizare

Respectaţi următoarele recomandări
pentru exemplul de instalaţie 4:
V Recomandare: Instalaţi circuitul cu
baterie de amestec.
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