
Pentru utilizator

Vă rugăm să citiţi cu atenţie 
înainte de utilizare.

Instrucţiuni de utilizare Cazan în condensaţie
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Prefaţă
Stimaţi clienţi și stimate cliente,

De 275 ani încălzirea a reprezentat preocuparea 
noastră principală. Încă de la început am depus toate 
eforturile și ne-am canalizat întrega energie spre a găsi 
soluţii individuale pentru a vă crea un mediu climatic 
confortabil.

Fie că este vorba de căldură, de apă caldă sau de 
ventilaţie, prin produsele Buderus veţi beneficia 
întotdeauna de cele mai eficiente tehnici de încălzire 
care respectă standardele verificate de calitate ale 
Buderus. Prin acestea, confortul dumneavoastră 
devine cu siguranţă o realitate.

Avem întotdeauna grijă ca tehnologiile pe care le 
folosim să fie cele mai moderne și ca produsele 
noastre să se caracterizeze printr-un nivel înalt de 
eficienţă. În acest scop, am stabilit drept priorităţi 
eficienţa economică și protecţia mediului înconjurător.

Vă mulţumim că aţi ales compania noastră și vă 
garantăm că vă vom oferi eficienţă în utilizarea energiei 
și un grad sporit de confort. Vă rugăm să citiţi cu 
atenţie instrucţiunile de utilizare, pentru ca relaţiile 
noastre de colaborare să fie de lungă durată. Dacă 
apar însă probleme, vă rugăm să vă adresaţi firmei de 
service autorizat, care vă va sta oricând la dispoziţie.

Se întâmplă ca firma de service să nu poată fi gasita? 
Apelati dispeceratul nostru national la 0213326724.

Vă dorim să vă bucuraţi de noul dumneavoastră 
produs Buderus!

Cu respect, echipa Buderus
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1 Explicarea simbolurilor și instrucţiuni de siguranţă 

1.1 Explicarea simbolurilor

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

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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1.2 Instrucţiuni 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.

Pericol în cazul scurgerilor de motorină
B Dacă se folosește motorină drept combustibil, 

utilizatorul are, conform prevederilor naţionale, 
obligaţia de a dispune eliminarea scurgerilor de 
motorină de către o firmă de specialitate imediat ce 
au fost observate!

La existenta mirosului de gaz
B Închideţi robinetul de gaz.
B Se deschide fereastra.
B Nu acţionaţi întrerupătoarele electrice și nu utilizaţi 

telefonul, ștecărul sau soneria!
B Se stinge flacara deschisa, neprotejata.
B Fără foc deschis! 
B Nu fumaţi.
B Nu folosiţi bricheta.
B Avertizaţi locuitorii casei, dar nu acţionaţi soneria.
B Se va suna din exterior societatea de distributie a 

gazului si firma de specialitate autorizata.

La existenta mirosului de gaze arse
B Deconectaţi aparatul.
B Se deschid usile si ferestrele.
B Se anunta firma de specialitate autorizata.

Pericol de electrocutare
B Înainte de a efectua lucrări la instalaţia de încălzire, 

trebuie să întrerupeţi de la toţi polii alimentarea cu 
energie electrică a instalaţiei, de exemplu prin 
decuplarea întrerupătorului de siguranţă din faţa 
camerei cazanului. Nu este suficientă numai oprirea 
automatizării!

B Asiguraţi-vă că nu există posibilitatea unei conectări 
accidentale a instalaţiei de încălzire.

B La realizarea conexiunii electrice, la prima punere în 
funcţiune și la realizarea lucrărilor de întreţinere 
respectaţi prescripţiile și reglementările naţionale 
specifice.

Amplasare, remodelare
Alimentarea cu o cantitate insuficientă de aer poate 
provoca degajări periculoase de gaze arse.

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

B Nu modificaţi elementele sistemului de evacuare a 
gazelor arse.

B La funcţionarea dependentă de aerul din incintă: 
Nu obturaţi sau micșoraţi orificiile de ventilaţie și 
aerisire de la nivelul ușilor, ferestrelor și pereţilor. În 
cazul montării de ferestre cu rosturi etanșe asiguraţi 
alimentarea cu aer de ardere.

B Asiguraţi-vă că se menţine protecţia împotriva 
îngheţului a încăperii de amplasare a cazanului.

B La montarea și operarea instalaţiei de încălzire se 
vor respecta normele tehnice, precum și normele 
din domeniul construcţiilor și dispoziţiile legale.

Dezinfecţie termică
B Pericol de opărire!

Supravegheaţi funcţionarea la temperaturi de peste 
60 °C.

Verificare tehnică și întreţinere
B Recomandare pentru client: Încheiaţi un contract 

de verificare tehnică și întreţinere cu realizarea 
anuală a lucrărilor de verificare tehnică de către o 
firmă de specialitate autorizată.

B Utilizatorul este răspunzător pentru siguranţa și 
compatibilitatea instalaţiei de încălzire cu mediul 
înconjurător.

B Deficienţele trebuie remediate imediat pentru a evita 
defectarea instalaţiei!

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

Materiale explozive și ușor inflamabile
B Nu utilizaţi și nu depozitaţi materiale ușor inflamabile 

(hârtie, diluanţi, vopsele etc.) în apropierea 
cazanului.

Aer de ardere/aer din incintă
B Evitaţi pătrunderea de substanţe agresive în aerul 

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

B Nu poluaţi aerul de ardere cu praf.

Eliminarea ca deșeu
B Eliminaţi materialul folosit la ambalare în mod 

ecologic.
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2 Date despre cazan

2.1 Utilizarea conform destinaţiei
Cazanul în condensaţie Logano plus SB745 a fost 
proiectat pentru încălzirea apei, de exemplu pentru 
case multifamiliale sau în scopuri industriale.

Se pot utiliza arzătoare cu motorină sau gaz conform 
EN 676 și EN 267, dacă acestea corespund cu datele 
tehnice ale cazanului.

Arzătoarele cu motorină verificate ca tip conform 
EN 267 pot fi utilizate, dacă au fost aprobate de 
producător pentru funcţionarea cu combustibil lichid 
sărac în sulf (s < 50 ppm) și dacă acestea corespund 
cu datele tehnice ale cazanului.

Se vor utiliza doar arzătoare care au fost verificare în 
privinţa compatibilităţii electromagnetice (CEM) și 
aprobate.

Pentru aceste cazane se utilizează automatizările 
Logamatic 4000.

Informaţii suplimentare privind utilizarea conform 
destinaţiei cap. 2.3, cap. 2.5 și cap. 3, pagina 8.

2.2 Declaraţie de conformitate CE
Acest produs corespunde în construcţia și 
comportamentul său de funcţionare normelor 
europene, precum și cerinţelor specifice fiecărei ţări. 
Conformitatea a fost dovedită.

Declaraţia de conformitate a produsului este 
disponibilă pe internet pe site-ul www.buderus.de sau 
poate fi solicitată la reprezentanţa locală Buderus.

2.3 Combustibili utilizabili

Combustibili aprobaţi
• Combustibil lichid extra ușor cu un conţinut redus 

de sulf < 50 ppm și un procent de ulei biologic 
(FAME) de ≤ 10 %.

• Gaz metan din reţeaua publică de alimentare cu 
gaze naturale, conform reglementărilor naţionale, cu 
un conţinut total de sulf < 50 mg/m3.

• Gaze lichefiate conform reglementărilor naţionale cu 
un conţinut de sulf elementar < 1,5 ppm și sulf volatil 
< 50 ppm.

Eventualele reziduuri de combustibil lichid cu un 
conţinut de sulf > 50 ppm trebuie eliminate prin 
pompare, iar rezervorul de combustibil trebuie 
curăţat.

Cazanul poate funcţiona numai cu combustibilii 
indicaţi. Se pot utiliza doar arzătoare care corespund 
combustibililor indicaţi. Arzătoarele de motorină 
utilizate trebuie să fie adecvate pentru combustibil 
lichid sărac în sulf.

Trebuie să ţineţi cont de lista cu arzătoare de motorină 
a producătorului și de indicaţiile producătorului 
arzătorului.

2.4 Plăcuţă de identificare

Plăcuţa de identificare se află pe latura din spate, pe 
mantaua cazanului.

Aceasta indică seria, datele privind puterea și 
omologarea. 

2.5 Descrierea produsului
Logano plus SB745 este un cazan în condensaţie cu o 
formă constructivă compactă și îngustă, necesitând o 
suprafaţă de amplasare mică datorită camerei de 
ardere aflate în partea superioară și a suprafeţei de 
încălzire în condensaţie în partea inferioară. În 
continuare este numit SB745 sau cazan. 
Echipamentul SB745 prezintă două racorduri de retur 
separate în zone termohidraulice pentru circuitele de 
încălzire de temperatură ridicată și scăzută.
În cazul cazanelor aprobate ca tip cu schimbător de 
căldură în condensaţie intern și marcaj CE, 
componentele care intră în contact cu gazele de 
încălzire și condens sunt fabricate din oţel inoxidabil.

Echipamentul SB745 trebuie dotat cu un arzător care 
se pretează cazanului.

Accesoriile posibile se regăsesc în catalogul general.

Nu este permisă arderea de biogaz!

Dacă aveţi întrebări referitoare la acest 
produs și contactaţi producătorul, 
menţionaţi întotdeauna datele de pe 
plăcuţa de identificare. Cunoscând aceste 
date, vom putea reacţiona rapid și eficient.

ATENŢIE: Defecţiuni ale instalaţiei 
cauzate de arzătorul necorespunzător!
B Utilizaţi doar arzătoare care corespund 

caracteristicilor tehnice ale cazanului.
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Componentele principale pentru SB745 sunt (  fig. 1):

• Corpul cazanului [1] împreună cu un arzător. 
Blocul cazanului transmite căldura produsă de 
arzător apei de încălzire.

• Manta pentru izolaţia termică. 
Învelitoarea cazanului și protecţia termică reduc 
pierderea de energie.

• Aparatul de reglare (accesorii – [8]). 
Automatizarea monitorizează și comandă toate 
componentele electrice ale cazanului.

Fig. 1 Prezentarea generală a cazanului

1 Corpul cazanului
2 Ușa camerei de ardere
3 Inel de asigurare a sarcinii în timpul transportului (fără 

inele de suspendare)
4 Colector de gaze arse
5 Gură de evacuare a condensului, sifon
6 Orificiu de golire
7 Șină pentru cadrul de bază
8 Automatizare (accesorii)
9 Canal pentru cabluri
10 Racordul pentru gaze arse
11 Gură de verificare, cameră de întoarcere
12 Retur 1 (RK1), retur de joasă temperatură 

(returul principal)
13 Retur 2 (RK2), retur de înaltă temperatură

14 Gură de verificare pe partea de apă (pe ambele părţi)
15 Turul ţevii de siguranţă
16 Turul cazanului
17 Ansamblu de armături (accesorii)
18 Inele de transport

6 720 648 053-13.2T
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3 Informaţii cu privire la 
instalare și exploatare

3.1 Calitatea aerului de ardere
B Aerul de ardere nu trebuie să conţină substanţe 

agresive (de exemplu hidrocarburi de halogen, cu 
compuși pe bază de clor sau fluor). 
Astfel se evită apariţia coroziunii.

B Nu folosiţi sau depozitaţi agenţi de curăţare cu 
conţinut de clor și hidrocarburi halogenate 
(de exemplu în dozele de pulverizare, solvenţii și 
agenţii de curăţare, vopsele, adezivi) în camera de 
amplasare.

B Nu poluaţi aerul de ardere cu praf.
B În timpul lucrărilor de construcţie în încăperea 

centralei, în urma cărora se produce praf, opriţi 
cazanul. Un arzător murdărit în timpul lucrărilor de 
construcţii trebuie să curăţat înainte de punerea în 
funcţiune.

3.2 Calitatea apei calde
Calitatea apei de alimentare și completare reprezintă 
un factor esenţial pentru îmbunătăţirea rentabilităţii, a 
siguranţei de funcţionare, a duratei de viaţă și a 
disponibilităţii de utilizare a unei instalaţii de încălzire. 
Dacă introduceţi apă cu o concentraţie de calciu 
ridicată, se formează depuneri pe suprafeţele 
schimbătorului de căldură, împiedicând transferul de 
căldură către agentul termic. În consecinţă, cresc 
temperaturile pereţilor suprafeţelor din oţel superior ale 
schimbătorului de căldură, precum și tensiunile 
termice (solicitarea corpului cazanului).
Prin urmare, apa de alimentare sau completare trebuie 
să îndeplinească cerinţele din registrul de exploatare 
atașat, iar valorile trebuie notate în acesta.
Prescripţiile impun pentru cazanele > 600 kW 
prepararea apei indiferent de duritatea apei și de 
cantitatea de apă de alimentare și completare.

4 Punerea în funcţiune
B Cereţi informaţii de la firma de specialitate cu privire 

la modul de funcţionare și de exploatare a cazanului.
B Nu efectuaţi modificări sau reparaţii.

4.1 Pregătirea pentru funcţionare a 
instalaţiei de încălzire

Pentru a putea pune în funcţiune instalaţia de încălzire, 
trebuie să aveţi în vedere următoarele:

B Verificaţi dacă s-a realizat presiunea necesară de 
funcţionare.

B Verificaţi etanșeitatea îmbinărilor cu flanșă și a 
racordurilor.

B Umpleţi sifonul pentru condensat.

4.2 Punerea în funcţiune a aparatului de 
reglare și arzătorului

Odată cu punerea în funcţiune a aparatului de reglare, 
este pus în funcţiune în mod automat și arzătorul. 
Arzătorul poate fi pornit apoi de automatizare. 
Informaţiile suplimentare sunt disponibile în 
instrucţiunile de instalare ale automatizării sau ale 
arzătorului respectiv.

B  Puneţi în funcţiune cazanul prin intermediul 
automatizării.

La instalarea și exploatarea instalaţiei de 
încălzire se vor respecta normele și 
orientările naţionale specifice! 
Informaţiile de pe plăcuţa de identificare 
sunt decisive și trebuie respectate.

Deschideţi dispozitivele de ventilaţie și 
aerisire automate numai temporar pentru 
aerisire.
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5 Scoaterea din funcţiune

5.1 Scoaterea din funcţiune a instalaţiei 
de încălzire

Scoateţi instalaţia din funcţiune cu ajutorul 
automatizării. Odată cu scoaterea din funcţiune a 
automatizării, arzătorul este oprit automat.

B Aduceţi întrerupătorul de exploatare al automatizării 
în poziţia "0" (oprit).

B Blocaţi alimentarea cu combustibil.

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

B În caz de pericol, închideţi imediat dispozitivul 
principal de blocare a alimentării cu combustibil și 
deconectaţi instalaţia de încălzire de la alimentarea 
cu energie electrică prin intermediul siguranţei din 
camera cazanului.

B Blocaţi alimentarea cu combustibil.
B Nu vă puneţi viaţa în pericol. Siguranţa proprie are 

întotdeauna întâietate.

6 Remedierea defecţiunilor 
arzătorului

Pe ecran se afișează defecţiunile instalaţiei de 
încălzire. Informaţii mai detaliate privind aceste mesaje 
de defecţiuni puteţi găsi în instrucţiunile de service ale 
automatizării respective. În plus, defecţiunile 
arzătorului sunt semnalizate printr-o lumină de 
avertizare la nivelul arzătorului.

B Apăsaţi tasta de resetare defecţiuni a arzătorului 
(a se vedea instrucţiunile de utilizare ale arzătorului).

Dacă arzătorul nu intră în funcţiune după cele trei 
încercări, contactaţi o firmă de specialitate.

ATENŢIE: Daune ale instalaţiei cauzate de 
îngheţ.
Instalaţia de încălzire poate îngheţa dacă 
nu funcţionează, de exemplu, ca urmare a 
unei întreruperi cauzate de o defecţiune!

B În cazul în care există pericolul de 
îngheţ, protejaţi instalaţia de încălzire 
împotriva îngheţului.

B Dacă instalaţia de încălzire este scoasă din 
funcţiune din cauza unei defecţiuni timp de 
mai multe zile și există pericolul de îngheţ: 
evacuaţi apa caldă prin robinetul de 
alimentare și golire. Aerisitorul trebuie în 
acest caz să fie deschis în cel mai înalt 
punct al instalaţiei de încălzire.

ATENŢIE: Daune ale instalaţiei cauzate de 
îngheţ.
Instalaţia de încălzire poate îngheţa după o 
pană de reţea sau după întreruperea 
tensiunii de alimentare!

B Verificaţi funcţia "Setări ale automatizării", 
pentru a asigura menţinerea în funcţiune a 
instalaţiei de încălzire (în special în cazul 
în care există pericol de îngheţ).

Deconectaţi instalaţia de încălzire numai în 
caz de urgenţă folosind siguranţa camerei 
cazanului sau întrerupătorul de siguranţă 
pentru încălzire.

ATENŢIE: Daune ale instalaţiei cauzate de 
îngheţ.
Instalaţia de încălzire poate îngheţa dacă 
nu funcţionează, de exemplu, ca urmare a 
unei întreruperi cauzate de o defecţiune!

B Dacă instalaţia de încălzire este scoasă 
din funcţiune din cauza unei defecţiuni 
timp de mai multe zile și există pericolul 
de îngheţ: evacuaţi apa caldă prin 
robinetul de alimentare și golire. 
Aerisitorul trebuie în acest caz să fie 
deschis în cel mai înalt punct al 
instalaţiei de încălzire.

ATENŢIE: Daune ale instalaţiei cauzate de 
acţionarea prea frecventă a tastei de 
resetare!
Transformatorul de aprindere al arzătorului 
se poate defecta.

B Apăsaţi tasta de resetare de maxim trei 
ori consecutiv.
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7 Verificare tehnică și întreţinere

7.1 Indicaţii generale

Încheiaţi cu firma de specialitate un contract anual de 
verificare tehnică și întreţinere în funcţie de necesităţi.

7.2 De ce sunt importante lucrările de 
întreţinere periodice?

Dispuneţi efectuarea lucrărilor de întreţinere asupra 
instalaţiei de încălzire în mod regulat:

• pentru a obţine un randament mai ridicat și a utiliza 
instalaţia de încălzire în mod economic (consum 
redus de combustibil),

• pentru a oferi o siguranţă ridicată de funcţionare
• pentru a menţine la un nivel înalt arderea ecologică 

a combustibilului.

7.3 Verificarea și corectarea presiunii 
apein

Pentru a garanta funcţionarea instalaţiei de încălzire, 
trebuie să existe o cantitate suficientă de apă în 
instalaţia de încălzire.

B Dacă presiunea apei din instalaţia de încălzire este 
prea scăzută, umpleţi instalaţia de încălzire cu apă 
de completare.

B Verificaţi presiunea apei o dată pe lună.

7.3.1 Când trebuie să verificaţi presiunea apei 
instalaţiei de încălzire?

Apa de umplere sau de completare proaspăt introdusă 
pierde în primele zile din volum, deoarece continuă să 
se degazifice într-un procent ridicat. În cazul 
instalaţiilor proaspăt ventilate trebuie să se verifice 
presiunea apei calde iniţial în fiecare zi și apoi la 
intervale din ce în ce mai mari.

• Dacă apa caldă pierde în continuare din volum, 
trebuie să verificaţi presiunea apei calde o dată pe 
lună.

În general se face deosebirea între instalaţiile deschise 
și închise. Practic, instalaţiile de încălzire deschise sunt 
rareori utilizate. Din acest motiv vi se explică modul de 
verificare a presiunii apei prin exemplul unei instalaţii 
de încălzire închise. Specialistul a efectuat deja toate 
presetările la prima punere în funcţiune.

ATENŢIE: Defecţiuni ale instalaţiei 
cauzate de lucrările incorecte de curăţare 
și întreţinere!
B Lucrările de curăţare și de întreţinere 

trebuie efectuate o dată pe an. În cadrul 
acestor lucrări se va verifica dacă 
întreaga instalaţie de încălzire, inclusiv 
sistemul de neutralizare, funcţionează în 
mod ireproșabil.

B Deficienţele trebuie remediate imediat 
pentru a evita defectarea instalaţiei.

Utilizaţi numai piese de schimb originale 
de la producător. Puteţi comanda piese de 
schimb folosind catalogul de piese de 
schimb al producătorului.

Verificarea tehnică anuală și întreţinerea 
fac parte din condiţiile de acordare a 
garanţiei.

Caracteristicile apei de umplere sau de 
completare trebuie să corespundă 
prevederilor din registrul de exploatare.

Dacă apa de umplere sau apa de 
completare se degazifică, se pot forma 
bule de aer în instalaţia de încălzire.
B Ventilaţi instalaţia de încălzire (de 

exemplu, prin radiatoare).
B După caz, alimentaţi cu apă de 

completare.
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7.3.2 Instalaţiile închise

În cazul instalaţiilor de încălzire închise, indicatorul 
manometrului [3] trebuie să se afle în interiorul 
marcajului verde [2]. Indicatorul roșu [1] al 
manometrului trebuie să fie setat la presiunea 
necesară pentru instalaţia de încălzire.

B Verificaţi presiunea apei din instalaţia de încălzire.
B Când indicatorul manometrului [3] nu se mai află 

între cei doi indicatori roșii: alimentaţi cu apă de 
completare.

B Alimentaţi cu apă de completare prin robinetul de 
alimentare de la nivelul sistemului de ţevi al 
instalaţiei.

B Aerisiţi instalaţia de încălzire.
B Verificaţi din nou presiunea apei.

Fig. 2 Manometru pentru instalaţii de încălzire 
închise

1 Indicator roșu
2 Marcaj verde
3 Indicatorul manometrului

7.3.3 Instalaţii cu sistem automat de menţinere a 
presiunii

În cazul instalaţiilor în care este montat un sistem 
automat de menţinere a presiunii, trebuie să ţineţi cont 
de indicaţiile producătorului.

Și aici se aplică cerinţele privind calitatea apei 
( cap. 7.3.1, pagina 10).

ATENŢIE: Defecţiuni ale instalaţiei 
cauzate de umplerea frecventă!
În funcţie de caracteristicile apei, instalaţia 
poate să se defecteze din cauza coroziunii 
și a formării de piatră.

B Asiguraţi-vă că instalaţia de încălzire 
este aerisită.

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

B Respectaţi cerinţele impuse de 
caracteristicile apei (a se vedea registrul 
de exploatare).

B În cazul pierderilor frecvente de apă 
trebuie să se stabilească și să se elimine 
imediat cauza.

ATENŢIE: Defecţiuni ale instalaţiei 
cauzate de tensiunile termice!
B Alimentaţi instalaţia de încălzire doar 

atunci când este rece (temperatura pe 
tur trebuie să măsoare maxim 40 ˚C).

B În timpul funcţionării, instalaţia de 
încălzire va fi alimentată exclusiv prin 
robinetul de alimentare din sistemul de 
ţevi (retur) al instalaţiei.

6 720 648 053-30.1T

1
3

2
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8 Indicaţii privind economisirea energiei
Încălzire economică
Aparatul este construit în așa fel încât consumul de 
combustibil lichid/gaz și poluarea să înregistreze un 
nivel cât mai redus, iar confortul să fie maxim.

Întretinerea
Pentru a putea menţine consumul de combustibil lichid/
gaz și poluarea la un nivel cât de scăzut posibil pentru o 
perioadă îndelungată de timp, vă recomandăm să 
încheiaţi un contract de service și întreţinere cu o firmă 
de specialitate autorizată pentru efectuarea de inspecţii 
anuale și service în funcţie de necesitate.

Sistem de reglare a încălzirii
În Germania se impune prin articolul 12 din Ordonanţa 
privind economisirea energiei (EnEV) reglarea încălzirii 
prin intermediul unui termostat de cameră sau a unui 
termostat care reglează în funcţie de condiţiile 
atmosferice și a unor ventile termostatice.

Indicaţii suplimentare puteţi găsi în instrucţiunile de 
instalare și utilizare aferente regulatorului respectiv.

Instalaţii de încălzire cu reglare în funcţie de 
temperatura exterioară
În cazul acestui tip de reglare temperatura exterioară 
este înregistrată iar temperatura pe tur se modifică în 
funcţie de curba de încălzire setată la regulator. Cu cât 
este mai scăzută temperatura exterioară, cu atât este 
mai ridicată temperatura pe tur.
Reglaţi curba de încălzire cât mai jos posibil. 
Termostatul aparatului trebuie să fie rotit la temperatura 
maximă de referinţă a instalaţiei de încălzire. 

Instalaţii de încălzire cu reglare în funcţie de 
temperatura din încăpere
Încăperea în care este montat termostatul de cameră 
determină temperatura pentru celelalte încăperi 
(camera de ghidare). Se interzice montarea unui 
robinet termostatat în camera de ghidare. 
Termostatul aparatului trebuie reglat la temperatura 
maximă cerută a instalaţiei de încălzire.
Temperatura poate fi reglată individual în fiecare 
încăpere (cu excepţia camerei de ghidare) prin 
intermediul unor robinete termostatate. Dacă doriţi o 
temperatură mai mică în camera de ghidare decât în 
celelalte încăperi, lăsaţi termostatul de cameră la 
valoarea setată și închideţi robinetul la radiator.

Ventile termostatate
Pentru a obţine temperatura ambiantă dorită, 
deschideţi complet robinetele termostatate. Doar dacă 
temperatura nu este atinsă după o perioadă lungă de 
timp, se recomandă modificarea temperaturii dorite la 
regulator.

Aerisire
Pentru a aerisi, nu lăsaţi fereastra întredeschisă. În caz 
contrar, încăperea va pierde constant căldură, fără să 
se cunoască o îmbunătăţire a calităţii aerului din 
încăpere. Se recomandă deschiderea completă a 
ferestrei pentru scurt timp.

În timpul aerisirii, închideţi ventilul termostatic.

Apa caldă
Reglaţi apa caldă menajeră întotdeauna la valori cât 
mai mici.

O reglare la valori mici la termostatul de temperatură 
reprezintă o economisire mare a energiei.
Afara de aceasta, temperaturile prea mari ale apei 
calde menajere duc la o calcifiere accelerată, 
influenţând negativ funcţionalitatea centralei termice 
(de exemplu timp mai lung pentru încălzire sau debite 
scazute).

Pompă de circulaţie
Dacă există o pompă de recirculaţie pentru apa caldă, 
ea trebuie reglată cu ajutorul unui ceas programator în 
funcţie de nevoile individuale (de ex. dimineaţa, la 
prânz, seara).

Acum știţi cum vă puteţi încălzi locuinţa într-un mod 
economic cu ajutorul instalaţiei de încălzire. Dacă mai 
aveţi întrebări, vă rugăm să vă adresaţi instalatorului 
dumneavoastră - sau să ne scrieţi.
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9 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.

Ambalaj
În ceea ce privește ambalajul, participăm la sistemele 
de valorificare specifice fiecărei ţări, care garantează o 
reciclare optimă. Toate ambalajele sunt nepoluante și 
revalorificabile.

Echipament uzat
Echipamentele uzate conţin materiale care trebuie 
revalorificate.
Unităţile constructive sunt ușor de separat, iar 
materialele plastice sunt marcate. Astfel, diferitele 
unităţi constructive pot fi sortate și reciclate sau 
eliminate ca deșeu.



10 Generalităţi

Logano plus SB745 - Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!14

10 Generalităţi
Curăţarea învelitorii cazanului
Frecaţi învelitoarea cazanului folosind o cârpă umedă. 
Nu folosiţi pentru curăţare obiecte ascuţite sau agenţi 
de curăţare agresivi.

Date despre centrală
Când contactaţi serviciul pentru clienţi, este util să 
oferiţi informaţii exacte despre aparatul 
dumneavoastră. 
Aceste informaţii pot fi găsite pe plăcuţa de identificare 
sau pe eticheta cu tipul de echipament ( Instrucţiuni 
de instalare și de întreţinere).

Cazan de încălzire pe combustibil lichid/gaz 
(de exemplu Logano SK645):

......................................................................................

Seria nr.: .......................................................................

Executant punere în functiune:

......................................................................................

Combustibilul adecvat
Pentru o funcţionare fără frecare instalaţia de încălzire 
are nevoie de combustibilul potrivit. Specialistul 
dumneavoastră introduce la punerea în funcţiune în 
tabelul de mai jos cu care combustibili trebuie să 
utilizaţi instalaţia dumneavoastră de încălzire.

ATENŢIE: Daune ale instalaţiei cauzate de 
un combustibil necorespunzător.
B Folosiţi exclusiv combustibilul indicat 

pentru instalaţia dumneavoastră.

Dacă doriţi să treceti instalaţia 
dumneavoastră de încălzire la un alt tip de 
combustibil vă recomandăm urmaţi 
sugestiile specialistului dumneavoastră.

Utilizaţi acest combustibil:

Ștampilă/Semnătură/Data

Tab. 2
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