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1 Explicarea simbolurilor și instrucţiuni de siguranţă
1 Explicarea simbolurilor și instrucţiuni de siguranţă

1.1 Explicatii simboluri

Mesaje de avertizare

Cuvintele de semnalizare de la începutul unui mesaj de 
avertizare sunt caracteristice pentru tipul și gravitatea 
consecinţelor care pot apărea dacă nu se iau măsurile 
pentru evitarea pericolului.
• ATENŢIE semnalizează că pot rezulta daune 

materiale.
• PRECAUŢIE semnalizează că pot rezulta daune 

corporale ușoare până la daune corporale grave.
• AVERTIZARE semnalizează că pot rezulta daune 

corporale grave.
• PERICOL semnalizează că pot rezulta daune 

corporale periculoase.

Informaţii importante

Alte simboluri

1.2 Instrucţiuni de siguranţă

Instrucţiuni generale de siguranţă
Nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă poate avea 
drept consecinţă vătămări corporale grave – și cu 
decesul persoanelor vătămate –, precum și daune 
materiale și ecologice.

B Asiguraţi-vă că instalarea, racordul pentru gaze 
arse, prima punere în funcţiune, precum și lucrările 
de întreţinere vor fi realizate de către o firmă de 
specialitate.

B Asiguraţi-vă că recepţia instalaţiei este efectuată de 
autoritatea de certificare.

B Realizaţi lucrările de curăţare în funcţie de modul de 
utilizare. Ţineţi cont de intervalele de curăţare din 
capitolul Curăţare. Remediaţi imediat deficienţele 
găsite.

B Lucrările de întreţinere trebuie efectuate cel puţin o 
dată pe an. În cadrul acestora, verificaţi întreaga 
instalaţie în privinţa funcţionării ireproșabile. 
Remediaţi imediat deficienţele găsite.

B Anterior punerii în funcţiune a instalaţiei, citiţi cu 
atenţie instrucţiunile de siguranţă.

Pericol ca urmare a nerespectării propriei 
siguranţe în cazuri de urgenţă, de exemplu în caz 
de incendiu
B Nu vă puneţi viaţa în pericol. Siguranţa proprie are 

întotdeauna întâietate.

Defecţiuni cauzate de erorile de utilizare
Erorile de utilizare pot cauza vătămări corporale și/sau 
prejudicii materiale.

B Permiteţi accesul numai persoanelor care sunt în 
măsură să exploateze echipamentul în mod adecvat.

B Instalarea, punerea în funcţiune, precum și lucrările 
de întreţinere trebuie efectuate numai de către o 
firmă de specialitate.

Amplasare, exploatare
B Dispuneţi amplasarea aparatului numai de către o 

firmă de specialitate autorizată.
B Nu modificaţi elementele sistemului de evacuare a 

gazelor arse.
B Nu exploataţi aparatul cu o cantitate insuficientă de 

apă.
B Deschiderile la nivelul instalaţiei (uși, capac pentru 

lucrările de întreţinere, orificii de alimentare) trebuie 
să fie întotdeauna închise în timpul funcţionării.

B Utilizaţi numai combustibili aprobaţi conform 
plăcuţei de identificare.

B Nu acoperiţi și nu micșoraţi orificiile de aerisire și de 
evacuare a aerului din uși, ferestre și pereţi.

Puteţi recunoaște mesajele de avertizare 
prin fundalul de culoare gri, triunghiul de 
avertizare și chenarul în care sunt 
încadrate.

Dacă există pericol de electrocutare, 
semnul de exclamare din triunghi va fi 
înlocuit de simbolul fulger.

Informaţiile importante care nu presupun 
un pericol pentru persoane sau bunuri sunt 
semnalizate prin simbolul alăturat. Acestea 
sunt încadrate de linii deasupra textului și 
sub text.

Simbol Semnificaţie

B Etapă de operaţie

Trimitere la alte texte din document 
sau la alte documente

• Enumerare/listă de înregistrări

– Enumerare/listă de înregistrări (al 2-lea 
nivel)

Tab. 1
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1 Explicarea simbolurilor și instrucţiuni de siguranţă
Pericol de moarte prin electrocutare
B Conexiunea electrică trebuie realizată doar de către 

un electrician specialist. Respectaţi schema de 
conexiuni.

B Anterior instalării: Întrerupeţi alimentarea cu 
tensiune la toţi polii. Asiguraţi-vă că nu există 
posibilitatea unei reconectări accidentale.

B Nu montaţi acest echipament în încăperi umede.

Verificare tehnică/întreţinere
B Recomandare pentru clienţi: încheiaţi un contract de 

verificare tehnică și întreţinere cu o firmă de 
specialitate autorizată și dispuneţi anual realizarea 
lucrărilor de întreţinere.

B Utilizatorul este responsabil pentru siguranţa și 
compatibilitatea cu mediul înconjurător a instalaţiei 
de încălzire (legea federală privind protecţia contra 
emisiilor).

B Ţineţi cont de instrucţiunile de siguranţă din 
capitolul „Lucrări de întreţinere și curăţare”.

Piese de schimb originale
În cazul defecţiunilor care au apărut în urma utilizării 
unor piese de schimb nelivrate de producător, acesta 
nu își asumă nicio responsabilitate.

B Utilizaţi numai piese de schimb originale și accesorii 
de la producător.

Pericol de intoxicare
B Alimentarea cu o cantitate insuficientă de aer poate 

provoca scurgeri periculoase de gaze arse.
B Vă rugăm să vă asiguraţi că orificiile pentru aer 

proaspăt și uzat nu s-au micșorat sau închis.
B Dacă defecţiunea nu este remediată imediat, nu se 

permite utilizarea (în continuare) a cazanului.
B În cazul scurgerii de gaz de ardere în încăperea 

centralei, aerisiţi încăperea, părăsiţi-o și chemaţi 
pompierii, dacă este cazul.

B Informaţi utilizatorul instalaţiei în scris cu privire la 
lipsuri și la pericol.

Pericol de arsuri/opărire
Suprafeţele fierbinţi la nivelul cazanului, sisteme de 
evacuare a gazelor arse și sisteme de ţevi, gaze pentru 
încălzire sau gaze arse scurse, precum și apa fierbinte 
din echipamentele de siguranţă pot cauza arsuri/
opăriri.

B Atingeţi suprafeţele fierbinţi numai cu echipament 
de protecţie corespunzător.

B Deschideţi cu atenţie ușile cazanului.
B Lăsaţi cazanul să se răcească înainte de a efectua 

lucrări la nivelul acestuia.
B Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în apropierea 

cazanului cald.

Pericol de deteriorare a instalaţiei ca urmare a 
abaterilor de la presiunea minimă de transport a 
coșului de fum
Presiuni de transport mai mari cauzează creșterea 
emisiilor, fapt ce duce la o solicitare mai mare a 
instalaţiei cu cazan, fiind posibilă deteriorarea 
acesteia.

B Asiguraţi-vă că racordul pentru gaze arse și coșul de 
fum corespund prescripţiilor valabile.

B Asiguraţi respectarea presiunilor de transport.
B Angajaţi o firmă de specialitate autorizată pentru a 

verifica dacă se respectă presiunea de transport 
necesară.

Materiale explozive sau ușor inflamabile
B Nu depozitaţi materiale sau lichide inflamabile în 

apropierea cazanului.
B Respectaţi distanţele minime faţă de materialele 

inflamabile.

Aer de ardere/aer din incintă
B Nu este permisă pătrunderea de agenţi agresivi în 

aerul de ardere/aerul din încăpere (de exemplu, cei 
care conţin hidrocarburi de halogen, compuși pe 
bază de clor sau fluor). Astfel se evită apariţia 
coroziunii.

Pericol de deteriorare a instalaţiei ca urmare a 
suprapresiunii
Pentru a evita daune cauzate de suprapresiune, în 
timpul încălzirii este posibil să curgă apă la nivelul 
supapei de siguranţă a circuitului de apă caldă și al 
sistemului de alimentare cu apă caldă menajeră.

B Nu închideţi în niciun caz supapele de siguranţă.
B Nu închideţi în niciun caz circuitul de apă caldă.
B Nu opriţi în niciun caz circuitul de apă de răcire.

Informarea clientului (utilizatorului)
B Informaţi clientul cu privire la modul de funcţionare 

și de exploatare a echipamentului.
B Informaţi clientul cu privire la faptul că nu îi este 

permis să efectueze nicio modificare sau reparaţie.
B Informaţi clientul cu privire la faptul că nu este 

permis accesul copiilor în apropierea instalaţiei de 
încălzire fără a fi supravegheaţi de un adult.

B Completaţi și predaţi procesul-verbal de predare-
primire din prezentul document.

B Predaţi clientului documentaţia tehnică.
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2 Date despre echipament
2 Date despre echipament
Prezentele instrucţiuni conţin informaţii importante 
pentru montajul, punerea în funcţiune și întreţinerea 
corectă și în siguranţă a cazanului.

Instrucţiunile sunt destinate specialistului care – în 
baza instruirii și a experienţei sale – dispune de 
cunoștinţe cu privire la utilizarea instalaţiilor de 
încălzire, precum și a instalaţiilor de gaz.

2.1 Utilizarea conform destinaţiei
Cazanul pe combustibil solid este un cazan în 
gazeificare cu ardere a bucăţilor de lemn (arderea 
lemnelor de foc spintecate) în case unifamiliale și 
multifamiliale. În continuare este numit și cazan. 

Pentru a asigura utilizarea conform destinaţiei, trebuie 
să ţineţi cont de instrucţiunile de utilizare, de 
informaţiile de pe plăcuţa de identificare și de datele 
tehnice. Instalarea cazanului în spaţii locative și pe 
holuri nu este permisă. Cazanul poate fi amplasat și 
exploatat numai în încăperi aerisite corespunzător în 
permanenţă. Utilizarea cazanului este permisă numai 
împreună cu automatizarea R2112.

Cazanul poate fi utilizat doar pentru încălzirea apei 
calde și pentru prepararea indirectă a apei calde 
menajere.

Cazanul trebuie să funcţioneze cu o temperatură 
minimă a returului de 65 °C. Asiguraţi respectarea 
acestei limite de temperatură printr-un sistem adecvat. 
Suplimentar se impune un sistem auxiliar de aerisire.

Informaţii adiţionale privind utilizarea conform 
destinaţiei  Capitolul 2.9, pagina 7.

2.2 Standarde, prescripţii și directive

2.3 Informaţii cu privire la instalare

Respectaţi următoarele prescripţii la instalarea 
instalaţiei de încălzire:

• prevederile locale de construcţie cu privire la 
condiţiile de amplasare,

• prevederile locale de construcţie cu privire la 
alimentarea cu aer de ardere și evacuarea gazelor 
arse

• prescripţiile și standardele privind dotarea de 
siguranţă a instalaţiei de încălzire

2.4 Indicaţii privind exploatarea
Ţineţi cont de următoarele indicaţii la exploatarea 
instalaţiei de încălzire:

B Exploataţi cazanul la o temperatură maximă de 
90 °C și verificaţi-l ocazional.

B Cazanul trebuie să funcţioneze cu o temperatură 
minimă a returului de 65 °C.

B Asiguraţi respectarea acestei limite de temperatură 
printr-un sistem adecvat.

B Cazanul trebuie exploatat numai de persoane adulte 
care s-au familiarizat cu instrucţiunile și cu modul de 
funcţionare a cazanului.

B Aveţi grijă să nu se afle copii nesupravegheaţi în 
zona unui cazan aflat în funcţiune.

B Nu turnaţi lichide în foc și nu utilizaţi lichide pentru 
mărirea puterii cazanului.

B Depozitaţi cenușa într-un recipient neinflamabil cu 
capac.

B Nu așezaţi obiecte sau substanţe inflamabile 
(de exemplu petrol, motorină) pe cazan sau în 
apropierea acestuia (pe o distanţă de siguranţă sau 
pe o distanţă minimă).

B Curăţaţi suprafaţa cazanului numai cu agentul de 
curăţare livrat de producător.

B Nu exploataţi cazanul fără plăci de șamotă și fără 
suficientă apă.

B Plăcile de șamotă trebuie să fie așezate fără distanţă 
între ele.

B Nu deschideţi ușa camerei de ardere în timpul funcţionării.
B Exploataţi aparatul numai cu automatizarea aferentă.

Informaţii privind deservirea cazanului sunt 
disponibile în instrucţiunile de utilizare.

Respectaţi dispoziţiile și standardele 
naţionale în ceea ce privește instalarea și 
utilizarea!

Utilizaţi numai piese de schimb originale 
de la producător. În cazul defecţiunilor 
care au apărut în urma utilizării unor piese 
de schimb nelivrate de producător, acesta 
nu își asumă nicio responsabilitate.

Cazanul trebuie exploatat cu o 
temperatură minimă a returului 
(  Capitolul 2.10.1, pagina 11).
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2 Date despre echipament
B Respectaţi instrucţiunile de utilizare.
B Utilizatorului cazanului îi este permis doar:

– să pună cazanul în funcţiune
– să regleze temperatura la nivelul automatizării
– să scoată cazanul din funcţiune
– să cureţe cazanul.
Toate celelalte lucrări trebuie realizate de 
întreprinderi de service autorizate.

B Constructorul instalaţiei trebuie să informeze 
utilizatorul cazanului cu privire la deservirea și 
exploatarea corectă și în siguranţă a cazanului.

B Intervenţii asupra automatizării pot pune în pericol 
viaţa și sănătatea utilizatorului și ale altor persoane 
și sunt interzise.

B În cazul pericolului de explozii, foc, gaze sau aburi 
inflamabili scurși (de exemplu la lipirea de linoleum, 
PVC etc.), nu utilizaţi cazanul.

B Aveţi în vedere inflamabilitatea materialelor de 
construcţie.

2.5 Distanţe minime și inflamabilitatea 
materialelor de construcţie

În funcţie de ţară pot fi valabile și distanţe minime 
diferite de cele menţionate în continuare. Consultaţi în 
acest sens un specialist în domeniul instalaţiilor de 
încălzire sau un coșar.

Distanţa minimă faţă de materialele inflamabile trebuie 
să fie de minimum 200 mm. Distanţa minimă de 
200 mm trebuie respectată și atunci când nu se 
cunoaște inflamabilitatea materialelor.

2.6 Unelte, materiale și instrumente 
auxiliare

Pentru lucrările de montaj și întreţinere la nivelul 
cazanului sunt disponibile uneltele standard din 
domeniul sistemelor de încălzire, precum și din 
domeniul instalaţiilor de gaze și apă.

2.7 Pachet de livrare
La livrarea cazanului ţineţi cont de următoarele:

B Verificaţi dacă ambalajul este intact.
B Verificaţi integritatea pachetului de livrare.

Fig. 1 Accesorii incluse în pachetul de livrare

Inflamabilitatea materialelor de construcţie

A: neinflamabil azbest, roci, faianţă 
ceramică, lut ars, mortar, 
tencuială (fără aditivi organici)

A2: cu materiale de 
adaos cu 
inflamabilitate 
redusă

plăci de gipscarton, plăci de 
vată minerală din bazalt, fibre 
de sticlă, plăci din AKUMIN, 
IZOMIN, RAJOLIT, LOGNOS, 
VELOX și HERAKLIT

B1: greu inflamabil lemn de fag și stejar, lemn 
placat, pâslă, plăci din 
HOBREX, VERZALIT și 
UMAKART

B2: normal 
inflamabil

lemn de pin, larice și molid, 
lemn placat

B3: inflamabil asfalt, carton, material 
celulozic, hârtie gudronată, 
plăci fibrolemnoase, plută, 
poliuretan, polistiren, 
polietilenă, fibre naturale

Tab. 2 Inflamabilitatea materialelor de construcţie 
conform DIN 4102

Componentă Număr Poz.

Cazan 1

Robinet de alimentare și 
golire

1 4

Documente tehnice 1

Racletă de curăţare 1 1

Vătrai 1 2

Făraș pentru cenușă 1 3

Suflantă pentru gaze arse 1 5

Tablă de protecţie 1 6

Automatizare R2112 1 7

Tab. 3 Pachet de livrare

6 720 647 613-09.2T

1

2

3

4

7

5

6
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2 Date despre echipament
2.8 Accesorii necesare
Următoarele accesorii nu sunt incluse în pachetul de 
livrare, dar sunt necesare pentru exploatarea instalaţiei 
de încălzire:
• Supapă termică de siguranţă pentru serpentina de 

siguranţă TS 130 3/4" ZD (Honeywell) sau STS 20
• Supapă de aerisire G3/8"
• Sistem de ridicare a temperaturii pe retur
• Sistem de aer secundar
• Dop orb 1/2".

2.9 Descrierea produsului
Cazanul pe combustibil solid este un cazan cu 
gazeificare pentru bucăţi de lemn uscat natural, 
conform EN 303-5.

Automatizarea R2112 comandă suflanta pentru gaze 
arse și pompa de recirculaţie în funcţie de temperatura 
apei din cazan. La nivelul termostatului automatizării 
se poate regla temperatura apei din cazan. 
Temperatura actuală a cazanului este indicată pe 
termometru.

În spatele ușii camerei de alimentare se află camera de 
depozitare a combustibilului, care este unită cu 
camera de ardere prin intermediul pietrei de ajutaj.

În spatele ușii camerei de ardere se află camera de 
ardere, care este căptușită cu plăci de șamotă. Cu 
ajutorul clapetelor de aer laterale se reglează 
alimentarea cu aer.

Cazanul este dotat cu o termoizolaţie. Astfel se reduc 
pierderile de energie. Izolaţia are în același timp rolul 
de protecţie fonică și asigură o funcţionare cu nivel de 
zgomot redus.

Cazanul aspiră aerul de ardere necesar din 
mediul înconjurător. Cazanul poate fi 
amplasat și exploatat numai în încăperi 
aerisite corespunzător în permanenţă 
( Capitolul 3.1, pagina 13)!
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2 Date despre echipament
Fig. 2 Elemente funcţionale ale cazanului

1 Ușa camerei de alimentare
2 Cameră de alimentare
3 Duză
4 Camera de ardere
5 Piatră de reţinere a cenușii
6 Ușa camerei de ardere
7 Mâner clapetă de încălzire
8 Ștuţ pentru gaze arse
9 Clapetă de încălzire
10 Serpentina de siguranţă
11 Tablă de protecţie
12 Suflantă pentru gaze arse
13 Plăci de șamotă
14 Gură de verificare

1

2

6

3

14

13

12

6 720 647 653-01.1T

7

8

9

11

10

4

5
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2 Date despre echipament
Mantaua cazanului

Fig. 3 Elemente de mascare ale cazanului

1 Perete lateral stânga
2 Capac de cazan
3 Perete lateral dreapta
4 Perete frontal sus
5 Perete frontal mijloc
6 Perete frontal jos

4

5

6

1

2

3

6 720 647 613-23.2T
Logano S121-2 - Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 9



2 Date despre echipament
2.10 Dimensiuni și date tehnice

Fig. 4 Dimensiuni și racorduri Logano S121-2

RK Retur cazan (R 1½")
VK Tur cazan (R 1½")
MV Punct de măsurare supapă termică de siguranţă (R ½")

EL Orificiu de golire (R ½")
VL-SWT Tur - serpentina de racire (G ½")
RL-SWT Retur - serpentina de racire (G½")

H
H

V
K

H
A

A

HRK/EL

L B

DAA

6 720 647 613-08.2T

VK

VL/RLSWT

VL/RLSWT

MV
MV

ELRK

Prescurtare Unitate
Tip cazan

21 26 32 38

Mărimea cazanului – kW 21 26 32 38

Lungime L mm 753 853 803 903

Lăţime B mm 623 683

Înălţime cu automatizare H mm 1257 1322

Ø Racordul pentru gaze arse DAA mm 150

Înălţime racord pentru gaze arse HAA mm 900 977

Înălţimea turului cazanului HVK mm 1101 1166

Înălţime retur cazan/orificiu de golire HRK/EL mm 60

Tur - serpentina de racire VLSWT (R ½ ") mm G1/2"

Retur - serpentina de racire RLSWT (R ½ ") mm G1/2"

Punct de măsurare supapă termică 
de siguranţă

MV (R ½ ") mm G1/2"

Tab. 4 Dimensiuni și racorduri
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2 Date despre echipament
2.10.1 Date tehnice

2.10.2 Parametri gaze arse

Unitate
Tip cazan

21 26 32 38

Mărimea cazanului/putere termică nominală kW 21 26 32 38

Clasa de emisii conform DIN 303-5 – 3

Randament % 78

Masă kg 310 350 375 410

Volum de apă l 76 90 107 124

Dimensiunile ușii camerei de alimentare 
lăţime x înălţime (în semicerc)

mm 430 x 240 520 x 280

Capacitatea camerei de alimentare cu combustibil l 66 86 114 138

Lungimea maximă a bucăţilor de lemn (Ø 100 mm) mm 400 510 450 550

Durata de ardere la putere nominală1) aprox.

1) Perioada nominală de ardere

h 2

Consum de lemn la puterea nominală a cazanului, 
umiditatea lemnului < 25 % și 13 MJ/kg (fag) kg/h 6,7 8 10 11,5

Presiune de lucru admisă bar 3

Presiune de transport necesară PA 20 22 25 30

Presiune de probă maximă bar 4,5

Temperatura maximă a cazanului °C 90

Temperatură de funcţionare °C 70 − 90

Temperatura minimă a returului °C 65

Presiune de curgere minimă pentru serpentina de 
racire

bar 2

Debit volumic minim pentru serpentina de racire l/min 11

Modalitate de protecţie electrică IP 21

Necesar de putere electrică (fără consumatori externi) W 80

Tab. 5 Date tehnice

Unitate
Tip cazan

21 26 32 38

Temperatura gazelor arse (în ţeava de evacuare 
a gazelor arse) aprox.1)2)

1) Temperatura gazelor arse poate fi și mai mare în funcţie de condiţiile ambiante și de gradul de curăţenie

2) Când clapeta de încălzire este deschisă, temperatura gazelor arse este mult mai mare.

°C 200 − 240

Conţinut de CO2 % 12,6 12,7

Tab. 6 Parametri gaze arse
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2 Date despre echipament
2.10.3 Diagrama rezistenţei hidraulice

Fig. 5 Rezistenţă hidraulică în funcţie de 
debitul volumic

2.10.4 Plăcuţă de identificare
Plăcuţa de identificare prezintă următoarele informaţii 
privind cazanul:
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6 720 647 613-17.1T

Plăcuţă de identificare Explicaţie

Cazan pe combustibil solid conform EN 303-5 (07/23/CE) Tipul constructiv al cazanului

Nr. ser. x xxx xxx xxx-xx-xxxx-xxxxxx Nr. serie

Tip: Logano S121-2 Model/tip cazan

Putere calorică xx kW Putere calorică (putere nominală)

Presiune de lucru admisibilă 3 bar Presiune de lucru admisibilă

Clasa cazanului conform EN 303-5 3 Clasa cazanului 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 o 
umiditate a lemnului w < 25 %

Bucăţi de lemn (lemn de 
foc spintecat)

Combustibil recomandat

Tensiune de reţea ~ 230V/50Hz Tensiune de reţea

Putere electrică absorbită 80 W Putere electrică absorbită

Modalitate de protecţie electrică IP 21 Modalitate de protecţie electrică

Bosch Thermotechnik GmbH, D-35573 Wetzlar Adresa producătorului

Tab. 7 Plăcuţă de identificare
Logano S121-2 - Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!12



3 Instalare
3 Instalare

3.1 Condiţii de amplasare
Înainte de a amplasa cazanul trebuie îndeplinite condiţiile 
privind locul de amplasare. Respectarea condiţiilor de 
amplasare cad în responsabilitatea utilizatorului și a firmei 
de specialitate însărcinate cu execuţia.

Încăperea centralei trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii:
• Încăperea centralei trebuie să fie adecvată pentru 

exploatarea în siguranţă.
• Încăperea centralei trebuie să fie protejată împotriva 

îngheţului.
• Cazanul poate fi amplasat și exploatat numai în 

încăperi aerisite corespunzător în permanenţă.
• Trebuie asigurată o alimentare cu suficient aer 

proaspăt.
• Suprafaţa de amplasare trebuie să prezinte o 

capacitate portantă suficientă.
• Suprafaţa de amplasare trebuie să fie plană și 

orizontală.
• Amplasarea cazanului este permisă numai pe o 

suprafaţă neinflamabilă.

Coșul de fum trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii:
• Coșul de fum și racordul pentru gaze arse trebuie să 

corespundă prescripţiilor aplicabile.
• Coșul de fum trebuie să fie rezistent la umiditate.

3.2 Transport

Cazanul este livrat pe un palet.
B Amplasaţi căruciorul de transport sau căruciorul 

stivuitor în spatele cazanului ambalat.
B Asiguraţi cazanul pe mijlocul de transport cu ajutorul 

unei chingi.
B Transportaţi cazanul până la locul de amplasare.
B În timpul transportului asiguraţi-vă că echipamentul 

nu va fi deteriorat.

Pentru a reduce greutatea cazanului în timpul 
transportului, puteţi demonta mantaua (  
Capitolul 3.4, pagina 14) și scoate plăcile de șamotă 
din camera de ardere.

B Despachetaţi cazanul.
B Eliminaţi ambalajul în mod ecologic.

3.3 Distanţe faţă de perete

Amplasaţi cazanul pe o suprafaţă neinflamabilă 
respectând distanţele faţă de perete indicate. 
Suprafaţa de amplasare sau fundaţia trebuie să fie 
plană și orizontală; dacă este cazul, așezaţi pene din 
material neinflamabil sub echipament. Dacă fundaţia 
nu este plană, partea de racordare (partea dorsală) 
poate fi mai înaltă cu 5 mm pentru o mai bună aerisire 
și scurgere de tranzit. 

Fundaţia trebuie să fie mai mare decât suprafaţa de 
bază a cazanului, în partea frontală cu cel puţin 
300 mm, pe celelalte părţi cu aprox. 100 mm.

Fig. 6 Distanţe faţă de perete în camera de amplasare

AVERTIZARE: Pericol de accidentare 
cauzat de purtarea sarcinilor grele și de 
asigurarea necorespunzătoare la transport!
B Ridicaţi și transportaţi cazanul cu un 

număr suficient de persoane.
B Utilizaţi mijloace de transport adecvate, 

de exemplu, cărucior de transport cu 
chingi de prindere sau un cărucior 
stivuitor.

B Asiguraţi cazanul împotriva căderii.

Nu încărcaţi bara de pe fundul cazanului 
între latura frontală și latura dorsală a 
cazanului.

PERICOL: Pericol de incendiu cauzat de 
materiale și lichide inflamabile!
B Nu așezaţi sau depozitaţi materiale sau 

lichide inflamabile în imediata apropiere 
a cazanului.

B Informaţi utilizatorul cu privire la distanţele 
minime faţă de materialele inflamabile.

AVERTIZARE: Daune ale instalaţiei ca 
urmare a unor distanţe prea mici faţă de 
perete!
Dacă nu se respectă aceste distanţe minime, 
curăţarea cazanului nu mai este posibilă. 

B Respectaţi distanţele minime.

600

L

1000

B

6 720 647 613-01.1T

1000 

400 
Logano S121-2 - Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 13



3 Instalare
3.4 Demontarea mantalei cazanului

B Desfaceţi șuruburile din partea stângă și dreaptă a 
peretelui frontal din mijloc.

B Ridicaţi peretele frontal din mijloc și așezaţi-l la o 
parte.

B Desfaceţi șuruburile de asigurare (în faţă și în spate) 
de pe pereţii laterali.

B Desprindeţi peretele lateral și așezaţi-l la o parte.

Fig. 7 Demontarea peretelui lateral dreapta

3.5 Realizarea branșamentelor 
hidraulice

Racordaţi conductele de apă după cum urmează:
B Racordaţi returul la racordul RK.
B Racordaţi turul la racordul VK.
B Etanșaţi dopul orb [2] și robinetul de golire [1].
B Racordaţi robinetul de alimentare și golire la 

racordul EL.
B Obturaţi un racord MV cu dopul orb [2].

Fig. 8 Realizarea branșamentelor hidraulice

1 Robinet de golire
2 Dop orb (accesorii)

Mantaua cazanului trebuie montată la loc 
după încheierea lucrărilor de instalare.

6 720 647 613-25.1T

1. 2.

3.

4.

PRECAUŢIE: Defecţiuni ale instalaţiei 
cauzate de racordurile neetanșe!
B Montaţi conductele de racord, fără 

tensionare, la racordurile cazanului.

Cazanul trebuie exploatat cu o 
temperatură minimă a returului
(  Tabelul 5, pagina 11).

RK EL

MVMV

VK

6 720 647 613-16.1T

1
2
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3 Instalare
3.6 Racordarea serpentinei de racire

Cazanele sunt dotate cu serpentina de siguranta 
(buclă de răcire). Racordarea corectă este prezentată 
în fig. 9.

Supapa termică de siguranţă, împreună cu serpentina 
de siguranţă, asigură evacuarea în siguranţă a 
surplusului de căldură fără consum suplimentar de 
energie. Astfel, cazanul este protejat împotriva 
supraîncălzirii (protecţie împotriva supraîncălzirii). 

Supapa termică de siguranţă trebuie racordată la 
reţeaua publică de apă potabilă. Presiunea minimă de 
curgere a apei de răcire la supapa termică de siguranţă 
trebuie să fie de 2,0 bari (maximum 6,0 bari). Trebuie să 
existe un debit volumic de minimum 11 l/min. Nu este 
permis ca gura de alimentare și cea de scurgere a apei 
de răcire să poată fi închise. În plus, gura de scurgere a 
apei de răcire trebuie să poată fi inspectată oricând.

B Racordaţi serpentina de siguranţă conform schemei 
de racordare hidraulică împreună cu supapa termică 
de siguranţă (accesorii).

Fig. 9 Racordarea serpentinei de siguranţă

1 Orificiu de golire
2 Punct de măsurare supapă termică de siguranţă
3 Supapă termică de siguranţă (accesorii)
4 Gura de alimentare cu apă de răcire
5 Gura de scurgere a apei de răcire
6 Gura de evacuare

B Introduceţi filtrul în gura de alimentare cu apă de 
răcire în amonte de robinetul termostatat.

3.7 Aer proaspăt și racordul pentru gaze 
arse

Încăperea centralei termice trebuie să dispună de un 
perete exterior pentru a asigura o alimentare directă cu 
aer de ardere. Orificiul pentru aer proaspăt trebuie să 
aibă o secţiune transversală liberă, care nu poate fi 
închisă, de cel puţin 150 cm2.

PERICOL: Daune personale și/sau ale 
instalaţiei cauzate prin supraîncălzire!
B Exploataţi cazanul numai cu o supapă 

termică de siguranţă funcţională.
B Pentru a garanta presiunea necesară a 

apei, asiguraţi întotdeauna un debit 
suficient al apei de răcire la supapa 
termică de siguranţă. 

B Informaţi clientul cu privire la modul de 
funcţionare a supapei termice de siguranţă.

PERICOL: Pericol pentru sănătate cauzat 
de impurităţile din apa potabilă!
B A se respecta prevederile și normele 

naţionale privind evitarea poluării apei 
potabile (de exemplu din cauza apei din 
instalaţiile de încălzire).

B  A se respecta prevederile EN 1717.

Turul și returul serpentinei pot fi alese liber. 
Imaginea prezintă montajul turului 
serpentinei de siguranţă pe latura stângă a 
cazanului. Gura de scurgere a apei de 
răcire trebuie condusă spre o gură de 
evacuare (  Fig. 9, [6]).

Supapa termică de siguranţă trebuie 
montată între gura de alimentare cu apă de 
răcire și intrarea în schimbătorul de căldură 
(serpentina de răcire).

PERICOL: Pericol de moarte ca urmare a 
lipsei de oxigen în încăperea centralei!
B Asiguraţi o alimentare suficientă cu aer 

proaspăt prin deschideri spre exterior.
B Atrageţi atenţia utilizatorului instalaţiei 

că aceste deschideri trebuie să rămână 
deschise.

AVERTIZARE: Daune ale instalaţiei 
cauzate de agenţi agresivi în aerul 
proaspăt! 
Hidrocarburi de halogen care conţin 
compuși pe bază de clor sau fluor duc în 
cazul arderii la o coroziune accentuată în 
cazan.

B Nu permiteţi pătrunderea de agenţi 
agresivi în aerul proaspăt.

MV MV

34

5

6

6 720 647 613-18.1T

RL/VL-SWT VL/RL-SWT

1

2
2
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3 Instalare
3.7.1 Aer proaspăt

Alimentarea cu aer a cazanului se împarte în două zone 
independente: aer primar și aer secundar.

B Reglaţi aerul primar și aerul secundar în funcţie de 
puterea cazanului. 

Reglarea clapetei pentru aer primar
Clapeta pentru aer primar [5] trebuie reglată, respectiv 
deschisă în funcţie de puterea cazanului:

Fig. 10 Alimentarea cu aer de ardere

1 Unghi de deschidere
2 Aer primar
3 Aer secundar
4 Clapeta pentru aer secundar
5 Clapeta pentru aer primar

Fig. 11 Alimentarea cu aer de ardere

1 Unghi de deschidere
2 Aer primar
3 Aer secundar
4 Clapeta pentru aer secundar
5 Clapeta pentru aer primar

Reglarea clapetei pentru aer secundar
Clapeta pentru aer secundar ( Fig. 10, [4]) trebuie 
reglată corespunzător puterii cazanului:

Fig. 12 Reglarea clapetei pentru aer secundar în 
funcţie de puterea cazanului

Cazanul aspiră aerul de ardere necesar din 
mediul înconjurător. Cazanul poate fi 
amplasat și exploatat numai în încăperi 
aerisite corespunzător și în permanenţă 
( Capitolul 2.2, pagina 5)!

PRECAUŢIE: Daune ale instalaţiei cauzate 
de o deservire necorespunzătoare!
Aer primar și secundar reglat greșit poate 
cauza supraîncălzirea și deteriorarea 
cazanului.

B Reglaţi clapeta pentru aer primar și aer 
secundar la puterea nominală a cazanului.

Putere cazan
Unghiul de deschidere a 

clapetei pentru aer primar1)

1) Reglarea unghiului de deschidere

 21 kW 48 mm

 26 kW 46,5 mm

 32 kW deschis complet

 38 kW deschis complet

Tab. 8 Reglarea clapetei pentru aer primar în funcţie 
de puterea cazanului

6 720 647 653-03.1T

3

1

5
4

2

Clapeta pentru aer primar poate diferi în 
funcţie de varianta cazanului.

6 720 647 653-13.1T

3

1 4

2 5

6 720 647 613-28.1T

21 kW

38 kW
32 kW

26 kW
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3 Instalare
3.7.2 Instalarea suflantei pentru gaze arse

B Verificaţi dacă piuliţa centrală este strânsă.
B Pentru a o strânge rotiţi piuliţa centrală spre stânga.

Fig. 13 Montarea roţii cu palete a suflantei

1 Piuliţă centrală (filet stânga)
2 Roata cu palete a suflantei

Suflanta pentru gaze arse aspiră gazele de încălzire din 
cazan. Suflanta pentru gaze arse va fi montată după 
cum urmează:

B Așezaţi flanșa suflantei pentru gaze arse pe șnurul 
de etanșare care se află pe colectorul de gaze arse 
( Fig. 14, [5]) și fixaţi cu ajutorul piuliţelor fluture 
( Fig. 14, [7]).

B Montaţi tabla de protecţie ( Fig. 14, [4]) peste 
suflanta pentru gaze arse ( Fig. 14, [6]).

B Fixaţi suportul pentru cablu ( Fig. 14, [8]) cu 
ajutorul piuliţei fluture pe gura de verificare a 
colectorului de gaze arse.

B Introduceţi ștecărul electric ( Fig. 14, [2]) al 
suflantei pentru gaze arse în soclul cu 4 poli 
( Fig. 14, [1]).

Fig. 14 Instalarea suflantei pentru gaze arse

1 Soclu (4 poli)
2 Ștecăr electric 
3 Suport de cablu pentru racorduri externe
4 Tablă de protecţie
5 Colector de gaze arse
6 Suflantă pentru gaze arse
7 Piuliţă fluture 
8 Suport de cablu pentru suflanta pentru gaze arse

PERICOL: Pericol de moarte prin 
electrocutare! 
Părţile fierbinţi ale cazanului pot deteriora 
izolaţia cablurilor electrice.

B Asiguraţi-vă că niciun cablu electric nu 
atinge părţile fierbinţi.

AVERTIZARE: Defecţiuni ale instalaţiei 
cauzate de montajul necorespunzător! 
Întinderea, strivirea sau îndoirea cablului 
de conexiune poate duce la deranjamente 
în funcţionarea motorului de suflantă.

B Evitaţi întinderea, strivirea sau îndoirea 
cablului de conexiune.

B Nu suspendaţi motorul de suflantă de 
cablul de conexiune.

B Așezaţi motorul pe un suport pregătit 
astfel încât cablul de conexiune să nu fie 
supus unor sarcini.

2

1

6 720 647 613-19.1T

6 720 647 613-20.1T
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3 Instalare
3.7.3 Întrerupător de contact pentru ușă
Întrerupătorul de contact pentru ușă [2] pornește 
suflanta pentru gaze arse la fiecare deschidere a ușii 
de alimentare, împiedicând astfel scurgerea de gaze 
de încălzire în încăperea centralei.

Șurubul de contact pentru ușă [1] (montat vizavi de 
întrerupătorul de contact pentru ușă) este reglat deja 
de producător.

Racordul electric al întrerupătoarelor de contact pentru 
ușă este descris în instrucţiunile de instalare ale 
automatizării.

Fig. 15 Întrerupător de contact pentru ușă

1 Șurub de contact pentru ușă
2 Întrerupător de contact pentru ușă

3.7.4 Realizarea racordului pentru gaze arse

Racordarea cazanului este permisă numai la un coș de 
fum rezistent la umiditate. 
Figura 16 ( pagina 19) prezintă racordul corect 
pentru gaze arse cu sistem auxiliar de aerisire.
La realizarea racordului pentru gaze arse aveţi în 
vedere următoarele indicaţii:

B Instalaţi sistemul auxiliar de aerisire.
B Montaţi un racord pentru gaze arse cu o gură de 

verificare pentru curăţare.
B Fixaţi elementul de legătură pentru gaze arse la 

cazan.
B Conduceţi elementul de legătură pe o distanţă cât 

mai scurtă, cu pantă ascendentă, în instalaţia de 
evacuare a gazelor arse. Evitaţi devierile, în special 
cele cu un unghi de 90˚.

B Fixaţi elementele de legătură cu șuruburi sau nituri și 
susţineţi-le, dacă este cazul.

PERICOL: Pericol de moarte cauzat de un 
racord pentru gaze arse defectuos! 
În cazul realizării într-un mod 
necorespunzător a racordului pentru gaze 
arse, gazele de încălzire și gazele arse pot 
pătrunde în aerul înconjurător.

B Asiguraţi-vă că doar personal calificat 
realizează calculele pentru calea de 
evacuarea a gazelor arse și pentru 
racordarea instalaţiei de evacuare a 
gazelor arse.

PRECAUŢIE: Daune ale instalaţiei ca 
urmare a unei presiuni de transport 
insuficiente a instalaţiei de evacuare a 
gazelor arse!
B Respectaţi presiunea de transport 

indicată în datele tehnice.
B Pentru limitarea presiunii de transport 

maxime instalaţi un limitator de tiraj/un 
sistem auxiliar de aerisire.

6 720 647 613-26.1T

2
1

O presiune de transport suficientă a 
instalaţiei de evacuare a gazelor arse 
reprezintă condiţia de bază pentru o 
funcţionare corectă a cazanului. Astfel se 
influenţează în mare măsură puterea și 
rentabilitatea echipamentului. Prin urmare, 
aveţi în vedere următoarele la executarea 
racordului pentru gaze arse:
B Racordaţi cazanul cu acordul 

autorităţilor de certificare și respectând 
prescripţiile de construcţie locale.

B Racordaţi cazanul numai la o instalaţie 
de evacuare a gazelor arse care prezintă 
o presiune de transport corespunzătoare 
( Tabelul 5, pagina 11).

B Pentru calcularea dimensiunii căii de 
evacuare a gazelor arse utilizaţi debitul 
masic al gazelor arse la puterea termică 
nominală totală (înălţimea efectivă a 
coșului de fum începe de la gura de 
intrare a gazelor arse în coșul de fum).

Putere cazan
Tip de canal 
de aer

Înălţime 
minimă

21 Ø 160 mm
Ø 180 mm
Ø 200 mm

min. 7 m
min. 5 m
min. 5 m

26 Ø 160 mm
Ø 180 mm
Ø 200 mm
Ø 220 mm

min. 8 m
min. 6 m
min. 5 m
min. 5 m

32 Ø 160 mm
Ø 180 mm
Ø 200 mm
Ø 220 mm

min. 10 m
min. 8 m
min. 7 m
min. 6 m

38 Ø 180 mm
Ø 200 mm
Ø 220 mm

min. 10 m
min. 9 m
min. 6 m

Tab. 9 Înălţime minimă recomandată a coșului de fum
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3 Instalare
Fig. 16 Poziţia sistemului auxiliar de aerisire

1 Poziţie optimă: sistem auxiliar de aerisire în zidăria 
coșului de fum 

3.8 Montarea senzorului de temperatură 
pe latura superioară a cazanului

B Repartizaţi următorii senzori de temperatură pe 
tecile de imersie existente (maximum trei per teacă 
de imersie):
– Termometru pentru cazan
– Regulator al temperaturii apei din cazan (TRK)
– Regulator de control al temperaturii apei din 

cazan (TW)
– Limitator de temperatură de siguranţă (STB)

B Introduceţi senzorul de temperatură ( Fig. 17, [1]) 
în teaca de imersie ( Fig. 17, [2]) de pe latura 
superioară a cazanului ( Fig. 17, [3].

Fig. 17 Senzori de temperatură conectaţi

1 Senzor de temperatură
2 Teacă de imersie
3 Partea superioară a cazanului

B Împingeţi senzorul de temperatură ( Fig. 18, [1]) 
până la fundul tecii de imersie ( Fig. 18, [2]).

B Presaţi senzorul de temperatură cu ajutorul unui 
resort de compensare ( Fig. 18, [3]) de peretele 
tecii de imersie.

B Nu îndoiţi tuburile capilare.
B Fixaţi senzorul de temperatură cu arcul cu clemă 

( Fig. 18, [4]).

Fig. 18 Racordaţi senzorul de temperatură

1 Senzor de temperatură
2 Teacă de imersie
3 Resort de compensare
4 Arc cu clemă

1

6 720 647 613-03.2T

6 720 647 613-11.2T

321

Modul exact de repartizare a senzorilor de 
temperatură se regăsește în instrucţiunile 
de utilizare ale automatizării.

4

3

1

2

6 720 647 613-27.1T 
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3 Instalare
3.9 Montarea senzorului de temperatură 
a gazelor arse

Senzorul pentru temperatura gazelor arse va fi montat 
pe colectorul de gaze arse al cazanului.

B Pozaţi tuburile capilare ale senzorului spre 
colectorul de gaze arse ghidându-le prin trecerea de 
cablu, pe partea de jos a automatizării, deasupra 
izolaţiei părţii superioare a cazanului.

B Desprindeţi tabla de acoperire [2] de pe colectorul 
de gaze arse [3].

B Ajustaţi poziţia senzorului pentru temperatura 
gazelor arse [1].

B Presaţi senzorul pentru temperatura gazelor arse cu 
tabla de acoperire pe colectorul de gaze arse.

B Montaţi tabla de acoperire pe colectorul de gaze 
arse.

Fig. 19 Montarea senzorului de temperatură a 
gazelor arse

1 Senzor de temperatură pentru gaze arse
2 Tablă de acoperire
3 Colector de gaze arse

3.10 Umplerea cazanului cu apă caldă și 
verificarea etanșeităţii

Umplerea și verificarea instalaţiei de încălzire sunt 
descrise în baza unui exemplu de sistem de încălzire 
închis. Pentru sistemele de încălzire deschise se va 
proceda conform prescripţiilor locale.

B Racordaţi furtunul la robinetul de apă.
B Branșaţi furtunul umplut cu apă la capătul 

robinetului de alimentare și golire și asiguraţi-l cu 
cleme pentru furtun.

B Reglaţi presiunea preliminară a vasului de 
expansiune.

B Deschideţi robinetul de alimentare și golire.
B Umpleţi încet cazanul. Verificaţi indicatorul de 

presiune al manometrului.

Aveţi grijă ca senzorul pentru temperatura 
gazelor arse să fie așezat drept și pe 
întreaga lungime a sa pe colectorul de 
gaze arse, iar tuburile capilare ale 
senzorului să nu fie îndoite.

6 720 648 117-09.1T

1 3

2

PERICOL: Daune personale și/sau ale 
instalaţiei cauzate de suprapresiune în 
timpul verificării etanșeităţii!
Echipamentele de presiune, de reglare, de 
siguranţă și rezervorul se pot deteriorate în 
cazul unei presiuni ridicate.

B După alimentare, expuneţi cazanul la 
presiunea care corespunde presiunii de 
activare a supapei de siguranţă.

B Respectaţi presiunile maxime ale 
componentelor montate.

B Asiguraţi-vă că toate echipamentele de 
presiune, de reglare și de siguranţă 
funcţionează corect după proba de 
presiune.

PRECAUŢIE: Pericol pentru sănătate ca 
urmare a apei potabile contaminate!
B A se respecta în mod obligatoriu 

prevederile și standardele naţionale 
privind evitarea poluării apei potabile.

B A se respecta prevederile EN 1717.

ATENŢIE: Defectarea instalaţiei ca urmare 
a unei calităţi necorespunzătoare a apei!
În funcţie de caracteristicile apei, instalaţia 
poate să se defecteze din cauza coroziunii 
și a formării de piatră. 

B Respectaţi cerinţele pentru apa de 
alimentare și completare din 
documentele de proiectare și din 
catalog.
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4 Conexiune electrică
Fig. 20 Manometru

1 Indicator roșu 
2 Indicatorul manometrului
3 Marcaj verde

B La atingerea suprapresiunii de funcţionare dorite, 
închideţi robinetul de apă și robinetul de alimentare 
și golire.

B Aerisiţi cazanul prin intermediul supapelor de 
aerisire de la nivelul radiatoarelor.

B În situaţia în care suprapresiunea de funcţionare 
scade ca urmare a aerisirii, este necesară 
completarea cu apă caldă.

B Efectuaţi verificarea etanșeităţii conform 
prevederilor locale. 

B După verificarea etanșeităţii repuneţi în funcţiune 
toate componentele scoase din funcţiune.

B În cazul în care a fost verificată etanșeitatea 
cazanului și dacă nu a fost identificată nicio 
scurgere, selectaţi suprapresiunea de funcţionare 
corectă.

B Asiguraţi-vă că toate echipamentele de presiune, de 
reglare și de siguranţă funcţionează corect.

B Decuplaţi furtunul de la robinetul de alimentare și 
golire.

B Introduceţi presiunea de lucru și calitatea apei în 
instrucţiunile de utilizare.

4 Conexiune electrică

Racordul electric al cazanului, precum și montajul 
automatizării sunt descrise în instrucţiunile de instalare 
ale automatizării R2112. Utilizarea cazanului este 
permisă numai cu automatizarea R2112.

B Demontaţi capacul de cazan.
B Pozaţi cablurile electrice și cablurile senzorului pe 

izolaţie.
B Conduceţi cablurile electrice și cablurile senzorului, 

prin decupaj, pe partea superioară a tablei de 
mascare.

B Conduceţi cablurile electrice ale racordurilor externe 
prin suportul de cablu pe partea din spate a tablei de 
mascare (  Fig. 14, [1], pagina 17).

B Așezaţi automatizarea pe tabla de mascare 
superioară ( Instrucţiuni de instalare ale 
automatizării).

B Montaţi tabla de mascare superioară.

3

2

1
PERICOL: Pericol de moarte prin 
electrocutare!
B Realizaţi lucrările electrice numai dacă 

dispuneţi de calificarea 
corespunzătoare.

B Înainte de a deschide aparatele: 
întrerupeţi tensiunea de alimentare la 
nivelul tuturor polilor și asiguraţi 
instalaţia împotriva reconectării 
accidentale.

B Respectaţi prescripţiile de instalare.
B Asiguraţi-vă că niciun cablu electric nu 

atinge părţile fierbinţi.

AVERTIZARE: Daune ale cazanului sau 
ale instalaţiei cauzate de termostate 
defecte! 
B Nu îndoiţi tuburile capilare ale 

termostatelor.
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5 Punerea în funcţiune
5 Punerea în funcţiune
Înainte de a pune instalaţia de încălzire în funcţiune, 
citiţi capitolul „Combustibili de utilizat” și „Utilizarea 
instalaţiei de încălzire” în instrucţiunile de utilizare. 

5.1 Înainte de punerea în funcţiune

Anterior punerii în funcţiune ţineţi cont de următoarele 
indicaţii pentru propria siguranţă:
• Când reţeaua electrică este întreruptă sau suflanta 

pentru gaze arse este oprită, deschideţi ușa de 
alimentare, după deschiderea clapetei de încălzire, 
numai cu mare atenţie.

• Funcţionarea nesupravegheată, cu ușa cazanului 
deschisă, nu este permisă.

• Utilizarea de acceleratori de aprindere în cazan este 
interzisă.

Anterior punerii în funcţiune verificaţi următoarele 
dispozitive și sisteme în privinţa racordării și a 
funcţionării corecte:
• Etanșeitatea instalaţiei de încălzire (pe partea de 

gaze arse și de apă)
• Instalaţie de evacuare a gazelor arse și racordarea 

tubului coșului de fum
• Racorduri ale automatizării și poziţiile senzorilor
• Poziţia corectă a plăcilor de șamotă în camera de 

ardere ( Capitolul 6.3, pagina 29).
• Verificaţi dacă întrerupătorul cu contact pentru ușă 

funcţionează corect.
• Realizaţi reglajul pentru aerul primar și secundar în 

funcţie de puterea cazanului (  Capitolul 3.7.1, 
pagina 16).

5.2 Prima punere în funcţiune

B Verificaţi anterior primei puneri în funcţiune dacă 
instalaţia de încălzire este umplută cu apă și aerisită.

B Parametrizaţi automatizarea în funcţie de condiţiile 
specifice privind instalaţia.

B Anterior primei puneri în funcţiune verificaţi dacă 
apa prezintă o presiune suficientă pentru supapa 
termică de siguranţă (  Capitolul 6.5, pagina 30).

B Verificaţi supapa termică de siguranţă (  
Capitolul 6.5, pagina 30).

B Înainte de încălzirea cazanului porniţi automatizarea 
Logamatic 2112 prin intermediul întrerupătorului de 
exploatare.

B Respectaţi instrucţiunile de utilizare pentru 
încălzirea și deservirea cazanului.

PERICOL: Pericol de accidentare ca 
urmare a ușilor deschise ale cazanului!
B Nu deschideţi ușa camerei de ardere a 

cazanului în timpul funcţionării.

PERICOL: Pericol de rănire ca urmare a 
temperaturii ridicate a colectorului de gaze 
arse!
B Nu atingeţi colectorul de gaze arse în 

timpul funcţionării.

AVERTIZARE: Daune ale instalaţiei ca 
urmare a unei exploatări 
necorespunzătoare! 
Punerea în funcţiune fără o cantitate 
suficientă de apă duce la deteriorarea 
aparatului.

B Cazanul trebuie exploatat întotdeauna 
cu o cantitate suficientă de apă.

PERICOL: Pericol de moarte prin incendiu 
la coșul de fum!
B Anterior primei puneri în funcţiune, 

dispuneţi verificarea instalaţiei de 
evacuare a gazelor arse de către 
autoritatea de certificare.

B Verificaţi etanșeitatea conductei de 
evacuare a gazelor arse.

B Nu efectuaţi nicio modificare 
constructivă la nivelul cazanului.

AVERTIZARE: Daune ale instalaţiei sau 
pericol de vătămare în cazul unei puneri în 
funcţiune necorespunzătoare!
Poziţia incorectă sau lipsa plăcilor de 
șamotă în interiorul cazanului poate duce 
la deteriorări sau la distrugerea cazanului.

B Alegeţi numai o firmă specializată să vă 
amplaseze și să intervină asupra 
echipamentului

B Înainte de prima punere în funcţiune 
verificaţi poziţia plăcilor de șamotă în 
interiorul cazanului ( Capitolul 6.3, 
pagina 29 și fig. 32, pagina 29).

AVERTIZARE: Daune ale instalaţiei 
cauzate de o deservire necorespunzătoare!
B Informaţi clientul sau utilizatorul instalaţiei 

cu privire la modul de utilizare a aparatului.

AVERTIZARE: Daune ale instalaţiei prin 
nerespectarea temperaturii minime a 
returului!
B La prima punere în funcţiune setaţi 

temperatura minimă a returului și 
controlaţi-o la nivelul returului cazanului 
(  Capitolul 2.10, pagina 10).
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5 Punerea în funcţiune
5.3 Procesul-verbal de punere în funcţiune

Lucrări de punere în funcţiune Pagina Valori măsurate Observaţii

Umpleţi instalaţia de încălzire și verificaţi racordurile în 
privinţa etanșeităţii. Introduceţi presiunile de lucru și 
calitatea apei în instrucţiunile de utilizare.

• Presiunea de alimentare a instalaţiei de încălzire

20

____________ bar

Asigurarea suprapresiunii de funcţionare

• Aerisirea instalaţiei de încălzire
• Verificarea supapei de siguranţă
• Reglarea presiunii preliminare a vasului de 

expansiune
( Documente privind vasul de expansiune )

_________ bar

Verificaţi racordul pentru gaze arse în privinţa 
montajului corect și a etanșeităţii.

Orificiul pentru aer proaspăt există și nu este închis.

15

S-a verificat etanșeitate ușii cazanului?

S-au racordat serpentina de siguranţă și supapa 
termică de siguranţă fără blocare?

15

S-a verificat funcţionarea supapei termice de siguranţă?

• Presiune de curgere
• Debit

15, 30

___________ bar

___________ l/min

Senzorul de temperatură este instalat corect? 19

Verificarea racordurilor automatizării și a poziţiilor 
senzorilor ( Documente privind automatizarea )

Setările automatizării au fost adaptate în funcţie de 
instalaţie și notate pe o foaie separată?

Verificaţi poziţia corectă a plăcilor de șamotă în camera 
de ardere.

29

S-au reglat aerul primar și cel secundar? 16

Setaţi temperatura minimă a returului și controlaţi-o la 
nivelul returului cazanului. 

11
_________ °C

Sistemul auxiliar de aerisire este instalat și reglat la:

_________ Pa

Verificaţi instalaţia de evacuare a gazelor arse, realizaţi 
măsurarea gazelor arse și notaţi rezultatele.

• Temperatura gazelor arse
• Presiune de refulare

30

30
___________ °C

___________ PA

Informarea utilizatorului, predarea suporturilor tehnice

Confirmarea punerii în funcţiune corespunzătoare

Ștampila firmei/Semnătura/Data

Tab. 10 Procesul-verbal de punere în funcţiune
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6 Lucrări întreţinere și curăţare
6 Lucrări întreţinere și curăţare
B Oferiţi clientului un contract anual de întreţinere și 

verificare tehnică în funcţie de necesităţi. 
Operaţiunile care trebuie să fie acoperite de 
contract sunt menţionate în procesele-verbale de 
verificare tehnică și întreţinere.

6.1 Curăţarea cazanului

Depunerile de funingine și de cenușă pe pereţii interiori 
ai cazanului și pe plăcile de șamotă reduc transferul 
termic. În timpul funcţionării unui cazan gazogen 
pentru lemn se produce mai puţină cenușă decât la 
cazane uzuale. Totuși, consumul de combustibil crește 
și la cazane gazogene pentru lemn ca urmare a unei 
curăţări insuficiente, poluându-se mediul înconjurător. 
Curăţarea periodică menţine puterea cazanului.

AVERTIZARE: Defecţiuni ale instalaţiei 
cauzate de lucrările de întreţinere 
necorespunzătoare! 
Neefectuarea lucrărilor de întreţinere sau 
efectuarea necorespunzătoare a acestora 
poate duce la deteriorări sau la distrugerea 
cazanului și la pierderea garanţiei.

B Asiguraţi efectuarea lucrărilor de 
întreţinere periodic, în întregime și în 
mod profesional.

B După curăţare verificaţi poziţia plăcilor 
de șamotă.

B Îndepărtaţi periodic cenușa din cazan.

AVERTIZARE: Daune ale instalaţiei 
cauzate de neefectuarea lucrărilor de 
întreţinere și curăţare! 
Cantităţi mai mari de cenușă în camera de 
alimentare pot duce la supraîncălzire și la 
deteriorarea cazanului.

B Îndepărtaţi periodic cenușa din cazan.
B Curăţaţi cazanul cel puţin o dată pe 

săptămână.

AVERTIZARE: Pericol pentru sănătate ca 
urmare a deservirii și curăţării 
necorespunzătoare! 
Deschiderea ușii sălii de ardere în timpul 
regimului de încălzire duce la ieșirea 
necontrolată a gazelor de încălzire.

B Deschideţi ușa camerei de ardere numai 
când cazanul nu este în funcţiune și 
când acesta s-a răcit.

B Purtaţi mănuși de protecţie pentru 
lucrările de curăţare și întreţinere.

Realizarea periodică și în mod profesionist 
a lucrărilor de întreţinere la nivelul 
instalaţiei de încălzire menţine 
randamentul, garantează un grad ridicat 
de siguranţă în funcţionare și o ardere 
ecologică. 

Procesul-verbal de verificare tehnică și 
întreţinere se regăsește la pagina 31.

Utilizaţi numai piese de schimb originale 
de la producător. În cazul defecţiunilor 
care au apărut în urma utilizării unor piese 
de schimb nelivrate de producător, acesta 
nu își asumă nicio responsabilitate.

PRECAUŢIE: Daune ale instalaţiei cauzate 
de o deservire necorespunzătoare!
B Evitaţi deteriorarea plăcilor.
B Nu curăţaţi plăcile de șamotă cu o perie 

de sârmă.

Curăţarea instalaţiei de încălzire depinde 
de calitatea lemnului și de condiţiile 
ambiante.
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6 Lucrări întreţinere și curăţare
Cenușa produsă în timpul procesului de ardere se 
depune în mare parte pe plăcile de șamotă din camera 
de alimentare. Deși în cazul arderii pirogenetice se 
produce mult mai puţină cenușă și cu o granulaţie mai 
mică decât la cazanele clasice, camera de alimentare 
și camera de ardere trebuie curăţate în mod regulat o 
dată la 3 zile.

Accesoriile necesare pentru curăţarea cazanului sunt 
cuprinse în pachetul de livrare ( Fig. 1, pagina 6):
• o racletă
• un vătrai
• un făraș pentru cenușă.

6.1.1 Curăţare zilnică
Resturile de ardere trebuie îndepărtate zilnic din 
camera de ardere. Resturile de ardere care depășesc 
înălţimea de 2 cm trebuie îndepărtate din camera de 
alimentare.

B Deschideţi ușa camerei de alimentare.
B Verificaţi camera de alimentare cu privire la 

impurităţi și curăţaţi-o, dacă este cazul.
B Verificaţi orificiile plăcilor de protecţie (dreapta și 

stânga sus) din camera de alimentare cu privire la 
impurităţi.

Fig. 21 Verificarea orificiilor tablelor de protecţie

1 Tablă de protecţie

B Măturaţi resturile de ardere prin duză spre camera 
de ardere.

Fig. 22 Curăţare camera de alimentare

Intervale de curăţare1)

1) Intervalele de curăţare trebuie adaptate factorilor locali (lemn, durata de utilizare etc.) și condiţiilor de utilizare.

zilnic săptămânal lunar semestrial

Duză X

Camera de ardere X

Pereţii interiori ai camerei de 
alimentare

X

Suprafeţele de încălzire ale 
camerei de ardere

X

Colector de gaze arse X

Ventilator pentru gaze arse X

Tab. 11 Intervale de curăţare

În principiu, efectuaţi lucrările de curăţare 
înainte de a începe încălzirea și numai 
când camera de ardere s-a răcit.

Ușile și orificiile de curăţare neetanșe 
influenţează în mare măsură arderea și 
puterea cazanului ca urmare a alimentării cu 
aer fals. La lucrările de curăţare 
corespunzătoare aveţi în vedere o etanșare 
cât mai bună posibil a orificiilor. Verificaţi 
garniturile de ușă în mod regulat cu privire la 
deteriorări și la o flexibilitate suficientă.

Nu introduceţi cenușă fierbinte în 
recipiente de plastic și tomberoane pentru 
deșeuri.

6 720 647 613-24.1T

1

6 720 647 613-12.1T
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6 Lucrări întreţinere și curăţare
B Deschideţi ușa camerei de ardere.
B Îndepărtaţi piatra de reţinere a cenușii ( Fig. 32, [4] 

pagina 29).
B Îndepărtaţi resturile de ardere din camera de ardere 

folosind lopata pentru cenușă.

Fig. 23 Îndepărtarea cenușii

B Curăţaţi pereţii interiori ai camerei de ardere.
B Introduceţi piatra de reţinere a cenușii.

6.1.2 Curăţare săptămânală
Pereţii camerei de alimentare și baza camerei de 
ardere trebuie curăţaţi săptămânal.
B Curăţaţi camera de alimentare și camera de ardere.
B Îndepărtaţi depunerile de pe pereţii camerei de 

alimentare și ai camerei de ardere folosind racleta.

Fig. 24 Îndepărtarea depunerilor

Dacă se află multă cenușă sub plăcile de șamotă:
B Scoateţi plăcile de șamotă din baza camerei de 

ardere (plăcile de șamotă de pe plafonul camerei de 
ardere trebuie doar măturate; nu le scoateţi!).

Fig. 25 Scoaterea plăcilor de șamotă

B Curăţaţi camera de ardere folosind o măturică.
B Așezaţi plăcile de șamotă înapoi la locul lor

( Fig. 32, pagina 29).
B Asiguraţi-vă că toate plăcile de șamotă sunt 

montate fără distanţă între ele.

6.1.3 Curăţare lunară
Colectorul de gaze arse trebuie verificat lunar și curăţat 
în caz de necesitate. Lucrările de curăţare care nu au 
fost efectuate suficient de des pot duce la deteriorarea 
cazanului și la pierderea garanţiei.

Colectorul de gaze arse dispune de patru orificii de 
curăţare - două sus (  Fig. 26, [1]) și două pe laterală 
(  Fig. 26, [2]).

B Deșurubaţi piuliţa fluture și îndepărtaţi capacul din 
partea de jos a colectorului de gaze arse.

Fig. 26 Orificii de curăţare la colectorul de gaze arse

1 Orificiile de curăţare superioare
2 Orificiu de curăţare lateral

6 720 647 653-09.1T

6 720 647 613-14.1T

6 720 647 613-15.1T

6 720 647 613-13.1T

1

2
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6 Lucrări întreţinere și curăţare
B Îndepărtaţi funinginea și cenușa de pe peretele din 
spate al corpului cazanului prin intermediul orificiilor 
de curăţare superioare folosind racleta.

B Îndepărtaţi funinginea și cenușa din colectorul de 
gaze arse folosind racleta mare și peria.

Fig. 27 Orificiu de curăţare lateral la colectorul de 
gaze arse

1 Capacul căminurilor laterale de curăţare

B Folosind o spatulă, îndepărtaţi funinginea și cenușa 
de pe clapeta de încălzire prin intermediul orificiilor 
de curăţare superioare și laterale și al camerei de 
alimentare.

Fig. 28 Curăţarea clapetei de încălzire

B După curăţare montaţi capacele în așa fel încât să 
acopere etanș deschiderile.

B Garniturile trebuie să fie etanșe și fixe pe toate părţile.

6.1.4 Curăţare semestrială

Suflanta pentru gaze arse trebuie curăţată semestrial. 
Demontaţi în acest scop suflanta pentru gaze arse de 
pe peretele din spate al cazanului.

Suflanta pentru gaze arse ( Fig. 29, [6], pagina 28) se 
află în partea din spate a cazanului pe peretele din 
spate al colectorului de gaze arse ( Fig. 29, [5], 
pagina 28) și este fixată cu piuliţe fluture ( Fig. 29, 
[7], pagina 28).

1

6 720 647 613-07.1T

6 720 647 613-21 1T

În cazul în care capacele nu se închid 
etanș, este posibil ca subpresiunea din 
camera de ardere să se reducă. Acest 
lucru influenţează în mod negativ 
comportamentul de ardere, astfel încât 
este posibil ca echipamentul să nu mai 
atingă temperatura de funcţionare.

PERICOL: Pericol de vătămare ca urmare 
a lucrărilor de întreţinere efectuate 
necorespunzător! 
Pornirea accidentală a motorului suflantei 
pentru gaze arse în timpul lucrărilor de 
întreţinere poate duce la vătămări grave.

B Anterior efectuării lucrărilor de întreţinere 
la suflanta pentru gaze arse, decuplaţi 
cazanul de la reţeaua electrică.

B Asiguraţi cazanul împotriva conectării 
accidentale la reţeaua electrică.

AVERTIZARE: Daune ale instalaţiei 
cauzate de neefectuarea lucrărilor de 
întreţinere și curăţare!
B Curăţaţi periodic suflanta pentru gaze 

arse și colectorul pentru gaze arse.

Resturile de ardere transportate de suflanta 
pentru gaze arse se acumulează în partea 
din spate a colectorului de gaze arse și se 
lipesc pe roata cu palete a suflantei; acestea 
trebuie îndepărtate în mod regulat.

PRECAUŢIE: Defecţiuni ale instalaţiei cauzate 
de lucrările de service necorespunzătoare!
Întinderea, strivirea sau îndoirea cablului 
de conexiune poate duce la deranjamente 
în funcţionarea motorului de suflantă.

B Evitaţi întinderea, strivirea sau îndoirea 
cablului de conexiune.

B Nu suspendaţi motorul de suflantă de 
cablul de conexiune.

B Așezaţi motorul pe un suport pregătit 
astfel încât cablul de conexiune să nu fie 
supus unor sarcini.
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6 Lucrări întreţinere și curăţare
B Scoateţi ștecărul de racordare a suflantei 
( Fig. 29, [2]) din soclu ( Fig. 29, [1]).

B Desprindeţi suportul pentru cablu ( Fig. 29, [8]) de 
pe gura de vizitare pentru verificare.

B Desprindeţi piuliţele fluture ( Fig. 29, [7]) și tabla 
de protecţie ( Fig. 29, [4]).

B Scoateţi suflanta pentru gaze arse din vana carcasei

Fig. 29 Instalarea suflantei pentru gaze arse

1 Soclu cu fișă (4 poli)
2 Ștecăr de racordare a suflantei
3 Suport de cablu pentru racorduri externe
4 Tablă de protecţie
5 Colector de gaze arse
6 Suflanta de aer pentru gaze arse
7 Piuliţă-fluture 
8 Suport de cablu pentru suflanta pentru gaze arse

B Îndepărtaţi cu atenţie resturile de cenușă și de 
cocsificare de pe roata cu palete a suflantei 
( Fig. 30, [1]) folosind o perie moale de sârmă.

Fig. 30 Curăţarea roţii cu palete a suflantei

1 Roata cu palete a suflantei

B Verificaţi șnurul de etanșare al suflantei pentru gaze 
arse cu privire la deteriorări. Schimbaţi garnitura 
deteriorată.

B Verificaţi roata cu palete a suflantei în privinţa 
deteriorărilor. Înlocuiţi roata cu palete a suflantei, 
dacă este deteriorată sau îndoită.

B Verificaţi poziţia roţii cu palete a suflantei ( Fig. 31, 
[2] și strângeţi eventual piuliţa centrală (filet stânga) 
( Fig. 31, [1]) cu o cheie tip furcă de 10 mm. Pentru 
a o strânge rotiţi piuliţa centrală spre stânga.

Fig. 31 Verificarea poziţiei roţii cu palete a suflantei

1 Piuliţă centrală (filet stânga)
2 Roata cu palete a suflantei

B Montaţi suflanta pentru gaze arse și tabla de 
protecţie la loc în peretele din spate al colectorului 
de gaze arse. 

B Strângeţi piuliţele fluture.
B Introduceţi ștecărul de racordare și montaţi suportul 

de cablu.

6.2 Îndepărtarea depunerilor de gudron

Depunerile ușoare din camera de alimentare nu 
influenţează puterea cazanului. Aici nu are loc un 
transfer termic (nu există foc). Depunerile de gudron 
din camera de ardere, colectorul de gaze arse și 
clapeta de încălzire trebuie îndepărtate.

6 720 647 613-20.1T
67

1

8

5

2

3

4

1

6 720 615 101 33 1RS

PERICOL: Pericol de rănire ca urmare a 
temperaturii ridicate a cazanului!
B Lăsaţi cazanul să se răcească.
B Îndepărtaţi depunerile de gudron de pe 

pereţi, clapete, table de ghidare a aerului etc.

2

1

6 720 647 613-19.1T
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6 Lucrări întreţinere și curăţare
6.3 Poziţia plăcilor de șamotă

Componente din șamotă

Componentele sau căptușeala din șamotă, ceramică 
sau beton întărit servesc ca izolaţie și/sau la ghidarea 
gazului de încălzire. Aceste componente se numesc 
plăci de șamotă. Acestea pot prezenta fisuri. Din 
motive fizice și de producţie, aceste componente 
conţin o anumită cantitate de umiditate reziduală. La 
încălzire, umiditatea reziduală este eliberată și se 
produc fisuri de contracţie.

Și diferenţele mari de temperatură pot cauza fisuri. 
Fisurile de suprafaţă nu afectează arderea în cazan și 
sunt un fenomen normal.

În cazul fisurilor late sau a bucăţilor rupte care ajung 
până la construcţia cazanului, se recomandă 
schimbarea plăcilor de șamotă. Prin acestea, emisiile 
pot fi influenţate în mod negativ. Fisurile de suprafaţă 
nu afectează arderea în cazan și sunt un fenomen 
normal.

Plăcile de șamotă [1 – 2] se află în camera de ardere 
sub orificiul de ieșire a duzei. Duza poate fi accesată 
din camera de alimentare.

Plăcile de șamotă [3] se află pe plafonul camerei de 
ardere și trebuie alăturate fără spaţiu între ele. Mici 
fisuri în plăcile de șamotă nu afectează funcţionalitatea 
acestora.

B După fiecare curăţare, așezaţi plăcile de șamotă la 
loc [1 – 2]. Aveţi în vedere o poziţionare corectă.

B Plăcile de șamotă de pe plafonul camerei de ardere 
[3] trebuie doar măturate; nu le scoateţi.

B Asiguraţi-vă că toate plăcile de șamotă sunt așezate 
fără distanţă între ele [1-2; 4].

Fig. 32 Poziţia plăcilor de șamotă în camera de ardere

1 – 2 Plăci de șamotă
3 Plăcile de șamotă de pe plafonul camerei de ardere
4 Piatră de reţinere a cenușii

AVERTIZARE: Defecţiuni ale instalaţiei 
cauzate de lucrările de întreţinere 
necorespunzătoare! 
Poziţia incorectă sau lipsa plăcilor de 
șamotă în interiorul cazanului pot duce la 
deteriorări sau la distrugerea cazanului.

B Controlaţi la fiecare verificare tehnică a 
cazanului poziţia pietrelor de șamotă în 
interiorul cazanului.

AVERTIZARE: Daune ale instalaţiei 
cauzate de lucrările de reparaţii 
necorespunzătoare!
B Asiguraţi-vă că înlocuirea duzei se 

realizează numai de către personal de 
specialitate.

Nasurile plăcilor de șamotă din spate 
trebuie să fie așezate fără distanţă faţă de 
peretele din spate al cazanului și pe placa 
în formă de semicerc. Între plăci nu trebuie 
să existe fante.

6 720 647 653-11.1T

1 2

4

3
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6 Lucrări întreţinere și curăţare
6.4 Verificarea presiunii de lucru

Verificarea instalaţiei de încălzire este descrisă în baza 
unui exemplu de sistem de încălzire închis. Pentru 
sistemele de încălzire deschise se va proceda conform 
prescripţiilor locale.

B Verificaţi presiunea de lucru. În situaţia în care 
presiunea instalaţiei scade sub 1 bar, este necesară 
completarea cu apă.

B Completaţi cu apă.
B Aerisiţi instalaţia de încălzire.
B Verificaţi din nou suprapresiunea de funcţionare.

6.5 Verificarea supapei termice de 
siguranţă

Dacă sistemul de încălzire nu poate evacua căldura din 
cazan, supapa termică de siguranţă, în combinaţie cu 
serpentina de siguranţă, asigură o funcţionare sigură a 
cazanului în cazul unui consum insuficient de termic. 
Suprapresiunea minimă a apei de răcire (racord pentru 
apă rece) la cazan trebuie să fie de 2,0 bari (maximum 
6,0 bari). Trebuie să existe un debit volumic de 
minimum 11 l/min. Nu este permis ca gura de 
alimentare cu apă de răcire să poată fi închise.

B Verificaţi anual supapa termică de siguranţă a 
serpentinei de siguranţă conform indicaţiilor 
producătorului (  Capitolul 6.5, pagina 30).

B Verificaţi curgerea apei de răcire la gura de scurgere 
a apei de răcire (  Fig. 9, [5], pagina 15). Măsuraţi 
în acest scop cantitatea de apă care curge.

Dacă verificarea a eșuat – supapa termică de siguranţă 
nu deschide pentru curentul de apă de răcire sau 
debitul la supapa termică de siguranţă este prea mic – 
schimbaţi supapa termică de siguranţă.

Nu se permite nicio modificare a setării.

6.6 Verificarea temperaturii gazelor arse
Dacă temperatura gazelor arse este mult mai mare 
decât cea indicată în datele tehnice, este necesară 
efectuarea lucrărilor de curăţare. 
Este posibil ca și presiunea de transport a instalaţiei de 
evacuare a gazelor arse să fie prea ridicată 
( Tabelul 5, pagina 11). 
O clapetă de încălzire deschisă sau închisă parţial și 
murdară poate cauza, de asemenea, o temperatură 
prea ridicată a gazelor arse.

PERICOL: Pericol pentru sănătate cauzat 
de poluarea apei potabile!
B A se respecta prevederile și standardele 

naţionale privind evitarea poluării apei 
potabile (de exemplu  prin apa din 
instalaţiile de încălzire).

B A se respecta prevederile EN 1717.

AVERTIZARE: Defecţiuni ale instalaţiei 
cauzate de umplerea frecventă cu apă de 
completare!
În funcţie de calitatea apei, alimentarea 
frecventă a instalaţiei de încălzire cu apă 
de completare poate cauza deteriorări prin 
formarea de piatră sau coroziune.

B Verificaţi etanșeitatea instalaţiei de 
încălzire și funcţionarea vasului de 
expansiune.

ATENŢIE: Defecţiuni ale instalaţiei 
cauzate de tensiunile termice!
În cazul în care cazanul este alimentat în 
stare caldă, tensiunile create de 
temperatură pot provoca fisuri datorate 
tensiunii. Cazanul își pierde etanșeitatea.

B Alimentaţi cazanul numai în stare rece 
(temperatura cazanului nu va depăși 
40 °C).

B Nu alimentaţi cazanul prin intermediul 
robinetului de alimentare și golire al 
cazanului, ci exclusiv prin robinetul de 
alimentare din sistemul de conducte 
(retur) al cazanului.

B Respectaţi cerinţele cu privire la apa de 
umplere.

Asiguraţi o presiune de lucru de minimum 
1 bar, în funcţie de înălţimea instalaţiei!

PERICOL: Pericol de opărire cu apă 
fierbinte!
B Dispuneţi efectuarea verificării 

funcţionării numai de către personal 
calificat.
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6.7 Procesul-verbal de verificare tehnică și întreţinere

Procesul-verbal de verificare tehnică și întreţinere 
poate fi utilizat și ca suport reproductibil.

B Lucrările de verificare tehnică efectuate vor fi 
semnate și datate.

Realizaţi lucrările de întreţinere cel puţin o 
dată pe an, dacă verificarea tehnică indică o 
stare a instalaţiei care impune acest lucru.

Lucrări de întreţinere în funcţie de verificarea 
tehnică și de necesităţi Pagina Data:_____ Data:_____ Data:_____

Verificarea stării generale a instalaţiei de încălzire

Efectuarea verificării vizuale și funcţionale la nivelul 
instalaţiei de încălzire

Verificaţi componentele instalaţiei care transportă apă 
cu privire la:

• Etanșeitatea în timpul funcţionării
• Verificarea etanșeităţii
• Coroziune vizibilă
• Semne de îmbătrânire

20

Verificaţi și suprafeţele de încălzire și colectorul de gaze 
arse cu privire la impurităţi și curăţaţi-le, dacă este 
cazul.

Verificaţi sistemul de alimentare cu aer de ardere și de 
evacuare a gazelor arse cu privire la:

• Funcţionare și siguranţă
• Curăţarea roţii cu palete a suflantei
• Etanșeitatea în timpul funcţionării
• Verificarea etanșeităţii
• Etanșeitatea ușii camerei de alimentare și de ardere

15

24

Verificarea supapei termice de siguranţă

• Presiune de curgere
• Debit

30

________bar

________l/min

________bar

________l/min

________bar

________l/min

Verificarea presiunii de lucru

• Aerisirea instalaţiei de încălzire
• Verificarea supapei de siguranţă
• Reglarea presiunii preliminare a vasului de 

expansiune
( Documente privind vasul de expansiune )

30

________bar ________bar ________bar

Verificarea instalaţiei de evacuare a gazelor arse

• Ţeava de legătură este curăţată
• Sistemul auxiliar de aerisire este curat și reglat în 

funcţie de puterea cazanului
• Temperatura gazelor arse
• Presiune de refulare

30

30

_________ °C

_______ PA

_________ °C

_______ PA

_________ °C

_______ PA

Verificarea temperaturii minime a returului

• reglat la valoarea corectă
• Temperatura returului la returul cazanului _________ °C _________ °C _________ °C

Tab. 12 Procesul-verbal de verificare tehnică și întreţinere
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Verificare finală a lucrărilor de verificare tehnică, pentru 
aceasta fiind necesară notarea rezultatelor 
măsurătorilor și verificărilor.

Confirmaţi efectuarea corespunzătoare a lucrărilor de 
verificare tehnică

Ștampila
întreprinderii/
Semnătură

Ștampila
întreprinderii/
Semnătură

Ștampila
întreprinderii/
Semnătură

Lucrări de întreţinere în funcţie de verificarea 
tehnică și de necesităţi Pagina Data:_____ Data:_____ Data:_____

Tab. 12 Procesul-verbal de verificare tehnică și întreţinere
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7 Protecţia mediului/Eliminarea ca deșeu
Protecţia mediului este un principiu de bază al 
întreprinderilor grupului Bosch. 
Pentru noi, calitatea produselor, rentabilitatea și 
protecţia mediului, ca și obiective, au aceeași 
prioritate. Respectăm cu stricteţe legile și dispoziţiile 
privind protecţia mediului. Pentru a proteja mediul, 
folosim cele mai bune tehnologii și materiale din punct 
de vedere economic.
Logano S121-2 - Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 33



8 Defecţiuni și remedierea defecţiunilor
8 Defecţiuni și remedierea defecţiunilor

Utilizatorului instalaţiei îi este permis să 
efectueze doar lucrări care constau în 
simpla înlocuire a pieselor, a plăcilor de 
șamotă și a benzii de etanșare. 
Remedierea defecţiunilor automatizării, ale 
sistemului de evacuare a gazelor arse și ale 
sistemului hidraulic trebuie realizată de 
către o firmă de specialitate.

În cazul reparaţiilor, utilizaţi numai 
componente originale ale producătorului.

Defecţiune Cauză Remediere

Puterea cazanului este prea 
mică

Puterea calorică inferioară a 
combustibilului utilizat este prea 
mică. Umiditatea combustibilului 
depășește 25 %.

B Utilizaţi combustibilul prescris cu 
umiditatea prescrisă

Roata cu palete a suflantei este 
obturată sau deformată.

B Curăţaţi sau înlocuiţi roata cu palete 
a suflantei.

Clapeta de încălzire este deschisă 
sau murdară.

B Închideţi clapeta de încălzire
complet.

B Curăţaţi clapeta de încălzire.

Condiţiile de exploatare nu au fost 
respectate.

B Verificaţi presiunea de transport.
B Verificaţi temperatura returului.

Presiunea de transport este prea 
mare sau prea mică.

B Reglaţi presiunea de transport 
corect.

B Montaţi un regulator de tiraj.

Colectorul de gaze arse sau 
sistemul de evacuare a gazelor arse 
este neetanș.

B Verificare și etanșarea, după caz, a 
orificiilor de curăţare și a 
racordului pentru gaze arse

Temperatura apei din cazan este 
prea mică.

B Asiguraţi pentru retur o temperatură 
minimă de 65 °C prin reglarea 
corectă a supapei de amestec.

B Verificaţi și măriţi, dacă este cazul, 
temperatura apei din cazan la nivelul 
automatizării.

Puterea cazanului este prea mică 
pentru acest mod de utilizare.

B Verificaţi necesarul de căldură al 
instalaţiei.

Lemnul este prea scurt. Se produce 
o ardere în interior.

B Utilizaţi combustibilul prescris.
B Aţâţaţi focul.

Lipsește aer proaspăt. B Asiguraţi suficient aer proaspăt.
B Reglaţi clapeta pentru aer secundar 

conform prescripţiilor.

Tab. 13 Privire de ansamblu asupra defecţiunilor
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8 Defecţiuni și remedierea defecţiunilor
Garniturile ușii sunt defecte. B Înlocuiţi garniturile ușii.

Aerul secundar este reglat greșit. B Reglaţi clapeta pentru aer secundar 
conform prescripţiilor.

Orificiile pentru aer primar sunt 
obturate.

B Eliminaţi obturările.

Colectorul de gaze arse și camera 
de ardere sunt murdare, astfel încât 
transferul termic este foarte redus.

B Curăţaţi cazanul.

Pătrunderea de aer fals. B Verificaţi etanșeitatea orificiilor de 
curăţare și a ușilor.

B În caz de neetanșeitate, înlocuiţi 
garniturile.

În camera de alimentare a 
cazanului se formează prea 
mult condensat, din ușa de 
umplere sau din orificiile pentru 
aer primar se elimină un lichid 
negru

Temperatura apei din cazan este 
prea mică.

B Asiguraţi pentru retur o temperatură 
minimă de 65 ˚C prin reglarea 
corectă a supapei de amestec.

B Verificaţi și măriţi, dacă este cazul, 
temperatura apei din cazan la nivelul 
automatizării.

Putere prea mare a cazanului cu un 
consum de căldură redus.

B Introduceţi mai puţin combustibil.
B  Preluare insuficientă de căldură din 

partea sistemului de încălzire.

Combustibilul utilizat nu este cel 
corect sau este prea umed.

B Utilizaţi combustibilul prescris.

Temperaturile nu sunt reglate 
corect.

B Verificaţi temperatura maximă a 
cazanului și temperatura maximă a 
gazelor arse și setaţi-le în funcţie de 
cazan.

Suflanta pentru gaze arse nu se 
rotește sau este prea 
zgomotoasă

Atenţie!
O suflantă oprită duce la o 
ardere incompletă și la depuneri 
de gudron

Numai când suflanta este oprită: s-a 
atins temperatura maximă a 
cazanului sau a gazelor arse.

Niciun deranjament! Cazanul 
funcţionează în mod corespunzător. 
Suflanta pentru gaze arse pornește la 
deschiderea ușii de alimentare. Prea 
mult combustibil

Motorul de suflantă este defect. B Înlocuiţi motorul de suflantă.

Roata cu palete a suflantei s-a lipit. B Îndepărtaţi gudronul sau depunerile 
de pe roata cu palete.

B În caz de deteriorare, înlocuiţi roata 
cu palete a suflantei

Condensatorul de pornire al 
motorului de suflantă este defect

B Înlocuiţi condensatorul.

Întrerupătorul de contact pentru ușa 
de alimentare se află în poziţia 
greșită sau este defect.

B Ajustaţi sau înlocuiţi întrerupătorul de 
contact pentru ușa de alimentare.

Durată de ardere scurtă Combustibil greșit sau combustibil 
cu o putere calorică inferioară prea 
mică (de exemplu lemn de esenţă 
moale).

B Utilizaţi combustibilul permis sau 
lemn de esenţă tare.

Presiunea de transport (tirajul 
coșului de fum) este prea mare.

B Reglaţi presiunea de transport corect.
B Montaţi un regulator de tiraj.

Defecţiune Cauză Remediere
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8 Defecţiuni și remedierea defecţiunilor
Cazanul pulsează Prea mult gaz de ardere care nu 
poate fi ars și evacuat.

B Asiguraţi un pat de jăratec suficient.
B Verificaţi dimensiunea 

combustibilului.
B Verificaţi presiunea de transport.
B Verificaţi legătura la coșul de fum.

Pătrunderea de aer fals B Verificaţi etanșeitatea orificiilor de 
curăţare și a ușilor cazanului.

B În caz de neetanșeitate, înlocuiţi 
garniturile.

Temperatura gazelor arse este 
mai mică de 150 °C

Umiditatea combustibilului 
depășește 25 %.

B Folosiţi un combustibil cu o 
umiditate sub 25 %.

Suflanta nu funcţionează. B Verificaţi și înlocuiţi, după caz, 
suflanta.

Colectorul de gaze arse sau 
sistemul de evacuare a gazelor arse 
este neetanș.

B Verificaţi și etanșaţi orificiile de 
curăţare și racordul pentru gaze arse.

Ardere în interior B Aţâţaţi focul.

Pătrunderea de aer fals B Verificaţi etanșeitatea orificiilor de 
curăţare și a ușilor cazanului.

B În caz de neetanșeitate, înlocuiţi 
garniturile.

Temperatura gazelor arse 
depășește 250 °C

Clapeta de încălzire este deschisă, 
nu este închisă complet sau este 
murdară.

B Verificaţi, curăţaţi și închideţi clapeta 
de încălzire.

B Verificaţi și reglaţi presiunea de 
transport.

Lipsește sistemul auxiliar de 
aerisire.

B Montaţi sau reglaţi sistemul auxiliar 
de aerisire.

Durata de încărcare a 
rezervorului tampon este prea 
mare

Puterea cazanului este prea mică 
pentru acest mod de utilizare.

B Verificaţi necesarul de căldură al 
instalaţiei.

Sistemul hidraulic prezintă erori. B Verificaţi sistemul hidraulic.
B Realizaţi egalizarea hidraulică.

Comportamentul de ardere este 
eronat.

B Adaptaţi comportamentul de ardere 
în funcţie de necesarul de căldură.

În coșul de fum se formează 
prea mult condensat

Izolaţia coșului de fum este 
insuficientă.

B Izolaţi coșul de fum în mod 
suplimentar.

B Verificaţi starea coșului de fum.

Colectorul de gaze arse sau 
sistemul de evacuare a gazelor arse 
este neetanș.

B Verificaţi și etanșaţi orificiile de 
curăţare și racordul pentru gaze arse.

Fisuri în plăcile de șamotă Elementele constructive conţin o 
anumită cantitate de umiditate 
reziduală.

În cazul fisurilor late sau a bucăţilor 
rupte care ajung până la construcţia 
cazanului:
B înlocuiţi plăcile de șamotă.
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