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 Cuprins
Dragi clienţi și cliente,

cazanele speciale Buderus pe motorină/gaz 
Logano SK645 / SK745 sunt concepute și finisate 
conform celor mai noi standarde tehnologice și reguli 
de siguranţă tehnică. Astfel se pune valoare în mod 
special pe ușurinţa în utilizare. Respectaţi indicaţiile de 
siguranţă și instrucţiunile de utilizare pentru o utilizare 
optimă a instalaţiei în mod sigur, ecologic și economic. 

Referitor la aceste instrucţiuni

Prezentele instrucţiuni de utilizare conţin informaţii 
importante pentru o utilizare și o întreţinere sigură și 
adecvată a cazanului special pe motorină/gaz 
Logano SK645 / SK745.
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1 Instrucţiuni privind siguranţa și explicarea simbolurilor
1 Instrucţiuni privind siguranţa și explicarea simbolurilor

1.1 Instructiuni de siguranţă a 
funcţionării

Datorită unei utilizări necorespunzătoare a 
Logano SK645 / SK745 se pot produce pagube 
materiale.

V Utilizaţi cazanul numai în conformitate cu destinaţia 
și în stare ireproșabilă.

V Cazanul se va instala numai de către un specialist.
V Se vor primi indicaţii detaliate cu privire la utilizarea 

instalaţiei de încălzire din partea firmei 
dumneavoastră de încălzire.

V Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare.

Folosire conform destinaţiei
Cazanele speciale pe motorină/gaz Logano SK645 /
SK745 au fost concepute pentru încălzirea apei calde. 
Toate modelele de arzătoare pe motorină sau gaz 
verificate conform EN 267 sau EN 676 pot fi montate în 
cazul în care razele lor de activitate corespund datelor 
tehnice ale cazanului. 

În cazul acestui cazan se pot utiliza aceste aparate de 
reglare Logamatic 4211, 4212, 4311 și 4312.

Calitatea apei de umplere și de completare trebuie să 
corespundă specificaţiilor manualului de utilizare 
însoţitor.

Pericol în caz de pierderi prin scurgeri de motorină
V Pierderile prin scurgerile de motorină se vor remedia 

urgent de către o firmă de specialitate.

La existenta mirosului de gaz
V Închiderea robinetului de gaz.
V Deschideţi fereastra.
V Nu se va actiona nici un întrerupator electric.
V Se stinge flacara deschisa, neprotejata.
V Nu aprindeţi focul.

Nu fumaţi.
Nu folosiţi bricheta.

V Avertizaţi locatarii, dar nu sunaţi.
V Se va suna din exterior societatea de distributie a 

gazului si firma de specialitate autorizata.

La existenta mirosului de gaze arse
V Deconectarea aparatului ( pagina 6).
V Se deschid usile si ferestrele.
V Se anunta firma de specialitate autorizata.

Montare, modificare
Insuficienţa de aer de combustie poate conduce la 
emanaţii de gaze periculoase.

V Aparatul va fi montat sau modificat numai de catre o 
firma de specialitate autorizata.

V Nu este permisa modificarea componentelor caii de 
gaz.

V În cazul unei funcţionări dependente de aerul din 
cameră: Nu închideţi sau nu micșoraţi orificile de 
aerisire din uși, ferestre și pereţi. În cazul montării de 
ferestre cu rosturi etanșe asiguraţi alimentarea cu 
aer de ardere.

V Aveţi în vedere ca încăperea de amplasare a 
cazanului să rămână sigură din punctul de vedere al 
îngheţului.

Întretinerea
V Recomandari pentru beneficiar: contractul de 

întretinere trebuie încheiat cu o firma specializata, 
autorizata ISCIR iar aparatul trebuie verificat 
periodic.

V Beneficiarul raspunde de siguranta centralei si de 
reglarea instalatiei in vederea unei poluari cat mai 
reduse a mediului.

V Se vor folosi numai piese de schimb originale!

Materiale inflamabile si cu pericol de explozie
V Materialele inflamabile (hârtie, diluanti, vopsele etc.) 

nu trebuie depozitate în apropierea aparatului.

Aerul necesar arderii/aerul din încapere
V Aerul necesar arderii si aerul din încapere trebuie sa 

fie lipsit de substante agresive (de ex. hidrocarburi 
ale halogenurilor sau legaturi ale fluorului). Astfel se 
evita coroziunea.

V Evitaţi depunerea masivă de praf.
V Nu puneţi la uscat rufe în încăperea centralei 

termice.

1.2 Explicatii simboluri

Cuvintele de mai jos arata gravitatea pericolului, în caz 
ca nu sunt luate masurile de remediere ale 
defectiunilor.

– Atentie înseamna posibilitatea aparitiei unor 
defectiuni usoare.

– Atentionare înseamna posibilitatea unor usoare 
vatamari ale personalului de deservire sau 
defectiuni grave la centrala.

– Pericol înseamna posibilitatea unor vatamari grave 
ale personalului de deservire. În cazurile deosebit de 
grave exista pericolul de moarte.

Instructiunile conţin informaţii importante în cazurile în 
care nu există nici un pericol pentru oameni și aparat.

Instructiunile pentru siguranta 
functionarii  vor fi marcate cu un triunghi 
de atentionare, care este de culoare gri.

Instructiunile din text sunt marcate cu 
simbolul alaturat. Acestea vor fi 
caracterizate cu o linie orizontala deasupra 
si una sub text.
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2 Privire de ansamblu asupra utilizării
2 Privire de ansamblu asupra utilizării
Piesele componente principale ale cazanului special 
pe motorină/gaz Logano SK645 / SK745 sunt:

– Bloc al cazanului [1] 
Blocul cazanului transmite căldura generată de 
arzător la agentul termic. 

– Mantaua cazanului (manta), [3], protecţie termică [4].
Mantaua cazanului și protecţia termică împiedică 
pierderile de energie. 

– Aparat de reglare [2]
Aparatul de reglare monitorizează și controlează 
toate componentele electrice ale cazanului special 
pe motorină/gaz Logano SK645 / SK745.

Fig. 1 Cazan special pe motorină/gaz 
Logano SK645 /SK745

1 Blocul cazanului
2 aparat de reglare
3 Învelitoarea cazanului (manta)
4 Protectie termica

2

1

4

3

6 720 615 361-02.1SL
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3 Punerea în funcţiune
3 Punerea în funcţiune
Acest capitolul vă explică modul în care puteţi regla 
instalaţia dumneavoastră de încălzire pentru utilizare 
precum și cum puteţi pune în funcţiune aparatul de 
reglare și arzătorul.

3.1 Reglarea instalaţiei de încălzire
Pentru ca instalaţia de încălzire să poată fi pusă în 
funcţiune, trebuie să verificaţi dacă:

V presiunea apei instalaţiei de încălzire este în ordine 
(  Cap. 6.2, pagina 8),

V alimentarea cu combustibil de la dispozitivul 
principal de blocare a combustibilului este deschisă,

V întrerupătorul de siguranţă este conectat.

Vi se va indica de către specialistul dumneavoastră 
unde se află robinetul de umplere al instalaţiei 
dumneavoastră de încălzire în sistemul de robinete.

3.2 Puneţi în funcţiune aparatul de reglare și arzătorul
Puneţi în funcţiune cazanul dumneavoastră la aparatul 
de reglare (în exemplul de aici, Fig. 2: Logamatic 4311). 
Odată cu punerea în funcţiune a aparatului de reglare, 
este pus în funcţiune în mod automat și arzătorul. 
Arzătorul poate după aceea să fie pornit de aparatul de 
reglare. 

Informaţii suplimentare referitoare la aceste lucruri 
puteţi citi în instrucţiunile de utilizare ale respectivului 
aparat de reglare sau ale arzătorului. 

V Reglaţi termostatul apei calde [1] în poziţia "AUT".
V  Poziţionaţi întrerupătorul de utilizare [2] în poziţia 

"I"  (PORNIT).

Fig. 2 Aparat de reglare 
(de exemplu: Logamatic 4311)

1 Regulator al temperaturii apei cazanului
2 Comutator de funcţionare

Respectaţi instrucţiunile de folosire ale 
aparatului de reglare.

6 720 615 361-03.1SL
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4 Scoaterea din funcţiune
4 Scoaterea din funcţiune
Acest capitol vă explică cum scoateţi din funcţiune 
cazanul, aparatul de reglare și arzătorul. În continuare 
vi se va explica cum puteţi deconecta instalaţia de 
încălzire în caz de urgenţă.

V Închideţi alimentarea cu combustibil de la 
dispozitivul principal de blocare a combustibilului.

4.1 Scoateţi din funcţiune aparatul de 
reglare și arzătorul

Scoateţi din funcţiune cazanul de la aparatul de reglare 
(de exemplu aparatul de reglare Logamatic 4311, 

Fig. 2, pagina 5). Odată cu scoaterea din funcţiune 
a aparatului de reglare arzătorul este oprit automat.

V Așezaţi întrerupătorul de funcţionare ( Fig. 2, [2], 
pagina 5) în poziţia "0" (OPRIT).

4.2 Scoateţi din funcţiune instalaţia de 
încălzire în caz de necesitate.

V În alte cazuri de pericol în care nu este posibilă 
punerea în pericol directă a sănătăţii și a vieţii, 
închideţi imediat dispozitivul de blocare a 
combustibilului și deconectaţi instalaţia de încălzire 
de la alimentarea cu energie electrică prin 
intermediul siguranţei încăperii de amplasare sau al 
întrerupătorului de siguranţă (  Cap. 1.1, pagina 3).

Atentie: Daune ale instalaţiei prin îngheţ.
Instalaţia de încălzire poate îngheţa dacă 
nu este în funcţiune, de exemplu printr-o 
deconectare în caz de defecţiune.

V Protejaţi instalaţia de încălzire în caz de 
pericol de îngheţ.

V În cazul în care instalaţia de încălzire, la 
un pericol de îngheţ, este deconectată 
timp de mai multe zile datorită unei 
deconectări din cauza unei defecţiuni: 
goliţi agentul termic prin robinetul de 
umplere și de golire. Aerisitorul trebuie 
în acest caz să fie deschis în cel mai 
înalt punct al instalaţiei de încălzire.

Găsiţi mai multe informaţii în instrucţiunile 
de utilizare ale respectivului aparat de 
reglare.

Deconectaţi instalaţia de încălzire numai în 
cazuri de urgenţă în care este posibilă 
punerea în pericol a sănătăţii și a vieţii, prin 
intermediul siguranţei încăperii de 
amplasare sau al întrerupătorului de 
siguranţă.
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5 Remedierea defecţiunilor arzătorului
5 Remedierea defecţiunilor arzătorului
Display-ul afișează defecţiuni ale instalaţiei de 
încălzire. Informaţii mai detaliate privind aceste mesaje 
de defecţiuni puteţi găsi în instrucţiunile de service ale 
respectivului aparat de reglare. În plus defecţiunea 
arzătorului este semnalizată printr-o lumină de 
defecţiune la nivelul arzătorului.

V Apăsaţi butonul de avarie al arzătorului (a se vedea 
instrucţiunile de utilizare ale arzătorului).

Dacă și după trei încercări arzătorul nu pornește, 
adresaţi-vă unei firme de specialitate.

Atentie: Daune ale instalaţiei prin îngheţ.
Instalaţia de încălzire poate îngheţa dacă 
nu este în funcţiune, de exemplu printr-o 
deconectare în caz de defecţiune.

V În cazul în care instalaţia de încălzire, la 
un pericol de îngheţ, este deconectată 
timp de mai multe zile datorită unei 
deconectări din cauza unei defecţiuni: 
goliţi agentul termic prin robinetul de 
umplere și de golire. Aerisitorul trebuie 
în acest caz să fie deschis în cel mai 
înalt punct al instalaţiei de încălzire.

Atentie: Daune ale instalaţiei datorită 
apăsării prea frecvente a butonului de 
avarie.
Transformatorul de aprindere al arzătorului 
poate fi deteriorat.

V Apăsaţi butoanele de avarie de cel mult 
trei ori consecutiv.
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6 Întreţineţi instalaţia de încălzire
6 Întreţineţi instalaţia de încălzire
Acest capitol vă explică de ce este important un 
service periodic al instalaţiei dumneavoastră de 
încălzire. În continuare vi se explică cum puteţi 
controla și corecta presiunea apei instalaţiei de 
încălzire.

6.1 De ce este important un service 
regulat?

Instalaţia de încălzire se va întreţine periodic:

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

– pentru a atinge o siguranţă mai ridicată de 
funcţionare,

– pentru a menţine la un nivel înalt arderea ecologică 
a combustibilului.

6.2 Verificarea și corectarea presiunii 
apei

Pentru a garanta funcţionarea instalaţiei 
dumneavoastră de încălzire, trebuie să se afle 
suficientă apă în instalaţia de încălzire.

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

V Verificaţi presiunea apei o dată pe lună.

6.2.1 Când trebuie să verificaţi presiunea apei 
instalaţiei de încălzire?

Apa de umplere sau de completare cu care s-a umplut 
instalaţia pierde mult volum în primele zile, deoarece 
au loc degajări puternice de gaze. În cazul instalaţiilor 
umplute de curând trebuie să verificaţi presiunea 
agentului termic mai întâi zilnic și apoi la intervale din 
ce în ce mai mari.

– Dacă agentul termic pierde volum foarte puţin, 
trebuie să controlaţi presiunea agentului termic o 
dată pe lună.

În general se face deosebirea între instalaţiile deschise 
și închise. Instalaţiile deschise sunt instalate în practică 
rareori. De aceea vă este explicat prin intermediul unui 
exemplu de instalaţie de încălzire închisă cum puteţi 
verifica presiunea apei. 

Toate presetările au fost deja executate de către 
specialist la prima punere în funcţiune.

Atentie: Daune ale instalaţiei prin curăţare 
și service defectuoase sau lipsa acestora.
V Recomandăm inspectarea instalaţiei de 

încălzire o dată anual, pentru curăţare și 
întreţinere.

V Vă recomandăm să încheiaţi un 
contract pentru o inspecţie anuală și un 
service în funcţie de necesitate.

Atentie: Daune ale instalaţiei datorită 
completărilor prea frecvente.
Instalaţia de încălzire poate fi avariată în 
funcţie de calitatea apei prin coroziune sau 
depunere de piatră.

V Lăsaţi firma de specialitate să 
inspecteze instalaţia de încălzire o dată 
anual, să o cureţe și să o întreţină.

V Vă recomandăm să încheiaţi un 
contract pentru o inspecţie anuală și un 
service în funcţie de necesitate.

Dacă apa de umplere sau apa de 
completare se gazeifică, se pot forma bule 
de aer în instalaţia de încălzire.
V Aerisiţi instalaţia de încălzire (de 

exemplu la radiatoare).
V Dacă este nevoie completaţi cu apă de 

completare.
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6 Întreţineţi instalaţia de încălzire
6.2.2 Instalaţii deschise
În cazul instalaţiilor deschise indicatorul hidrometrului 
[1] trebuie să se afle în interiorul marcajului de culoare 
roșie [3].

Fig. 3 Hidrometru pentru instalaţii de încălzire 
deschide

1 Indicator al hidrometrului
2 indicator de culoare verde
3 marcaj roșu

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

V Verificaţi presiunea apei instalaţiei de încălzire.

V Dacă indicatorul manometrului [2] se află sub 
marcajul de culoare verde [3]: completaţi cu apă de 
completare.

V Umpleţi apa de completare prin intermediul 
robinetului de umplere din sistemul de robinete al 
instalaţiei de încălzire.

V Aerisiţi instalaţia.
V Verificaţi din nou presiunea apei.

Fig. 4 Manometru pentru instalaţii de încălzire 
închise

1 indicator de culoare roșie
2 Indicatorul manometrului
3 marcaj verde

6 720 615 361-04.1SL

3

1

2

Atentie: Daune ale instalaţiei datorită 
completărilor prea frecvente.
Instalaţia de încălzire poate fi avariată în 
funcţie de calitatea apei prin coroziune sau 
depunere de piatră.

V Astfel vă asiguraţi că instalaţia de 
încălzire este aerisită.

V Verificaţi instalaţia de încălzire în 
vederea etanșeităţii și vasul de 
expansiune în vederea funcţionării.

V Informaţi firma de specialitate dacă 
trebuie să se completeze frecvent cu 
apă de completare.

V Întrebaţi specialistul dacă apa locală 
poate fi utilizată nepreparată sau trebuie 
să fie preparată.

6 720 615 361-05.1SL
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7 Instructiuni pentru economisirea energiei
7 Instructiuni pentru economisirea energiei 
Încalzirea economica
Aparatul este construit astfel încât necesarul de 
motorină/gaz și solicitarea mediului înconjurător să fie 
cât mai reduse posibil iar confortul să fie ridicat.

Întretinerea
Pentru un consum de gaz cât mai redus și o mai mare 
protecţie a mediului, recomandăm încheierea unui 
contract de revizie/întreţinere cu o firmă autorizată în 
vederea unei revizii anuale și a unei întreţineri în caz de 
nevoie.

Reglarea încălzirii
Pentru economie se prevede o reglare a încălzirii cu 
regulator de temperatură pentru încăperi sau cu un 
regulator cu senzor pentru exterior și ventile 
termostatice la corpurile de încălzire.

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 termostat de ambianţă 
RC...
Încăperea în care este montat termostatul de ambianţă 
determină temperatura pentru celelalte încăperi 
(încăpere de comandă). În încăperea de comandă nu 
se va monta nicio supapă termostatică la corpul de 
încălzire. 
Termostatul aparatului se va regla la temperatura 
specifică maximă a instalaţiei de încălzire.
În fiecare încăpere (cu excepţia încăperii de comandă) 
temperatura se poate regla individual prin intermediul 
supapelor termostatice pentru corpul de încălzire. 
Dacă în încăperea de comandă doriţi o temperatura 
mai scăzută decât în celelalte încăperi, lăsaţi 
termostatul de ambianţă la valoarea reglată și strângeţi 
supapa la corpul de încălzire.

Ventile cu termostat
Ventilele cu termostat se deschid la maxim pentru a se 
atinge temperatura dorita din incapere. Curba de 
încălzire, respectiv temperatura dorită în încăpere se 
va modifica numai dacă după un timp mai lung nu se 
atinge temperatura dorită.

Regimul economic (reducere nocturnă)
Prin reducerea temperaturii de ambianţă pe timpul zilei 
sau al nopţii se economisesc cantităţi importante de 
combustibil. O reducere a temperaturii cu 1 K 
determină o economie de energie de până la 5 %. Nu 
are sens ca temperatura de ambianţă din încăperile 
încălzite pe timpul zilei să scadă sub +15°C, deoarece 
pereţii reci reflectă frigul. Adesea este crescută 
temperatura de ambianţă și astfel se consumă mai 
multă energie decât la o alimentare constantă cu 
căldură.

În clădirile cu izolaţie termică bună, temperatura 
trebuie reglată la valoarea minimă. Chiar și atunci când 
temperatura economică reglată nu este atinsă, se 
economisete energie, deoarece încălzirea rămâne 
deconectată. Regimul economic poate fi reglat, după 
caz, să înceapă mai devreme.

Aerisirea
Pentru aerisire nu lăsaţi ferestrele întredeschise. Altfel, 
căldura iese în permanenţă din încăpere, fără ca aerul 
să cunoască vreo îmbunătăţire semnificativă. Mai bine 
lăsaţi pentru scurt timp fereastra complet deschisă.

În timpul aerisirii, ventilele termostatului trebuie 
închise.

Apa caldă
Reglaţi apa caldă menajeră întotdeauna la valori cât 
mai mici.
O reglare la valori mici la regulatorul 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 la 
cantitate mică de curgere).

Pompa de recirculare
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 stiti cum se poate încălzi în mod economic cu o 
centrală Buderus. Pentru lămuriri suplimentare, vă 
rugăm să vă adresaţi tehnicianului autorizat de service.
Logano SK645 / SK745 - Modificări sub rezerva îmbunătătirilor tehnice!10



8 Generalitati
8 Generalitati
Curatarea mantalei
Stergeti mantaua centralei cu o cârpa umeda. Nu 
folositi substante de curatare necorespunzatoare (care 
zgârie sau dizolva).

Date despre centrală
În cazul în care cereţi intervenţia firmei de service este 
avantajos să faceţi referiri exacte despre centrala dvs. 
Aceste date le găsiţi pe plăcuţa ce indică tipul sau 
eticheta aparatului (  Instructiuni de montaj si 
întretinere).

Cazan de incalzire cu gaz/combustibil lichid (de ex. 
Logano SK645)

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

Seria de fabricatie

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

Data punerii in functiune:

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

Combustibilul potrivit
Pentru o funcţionare ireprosabila 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.

Atentie: Daune ale instalaţiei datorită unui 
combustibil nepotrivit.
V Utilizaţi exclusiv combustibilul indicat 

pentru instalaţia dumneavoastră de 
încălzire.

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

Utilizaţi acești combustibili:

Ștampilă/Semnătură/Data
Logano SK645 / SK745 - Modificări sub rezerva îmbunătătirilor tehnice! 11
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