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Instrucţiuni de utilizare Logano GE 615

Simată clientă, stimate client,
cazanele speciale Buderus Logano GE 615 cu gaz / 
motorină sunt construite şi fabricate după cele mai noi 
cunoştinţe tehnologice şi reguli privind siguranţa în 
funcţionare. În mod deosebit, s-a pus accentul pe o 
deservire uşoară.
Pentru folosirea în siguranţă, optimizată economic şi 
ecologic a instalaţiei, vă recomandăm să respectaţi 
indicaţiiele privind siguranţa în exploatare şi 
instrucţiunile de utilizare.

În alte cazuri de pericol, se închide imediat robinetul 
principal al instalaţiei de alimentare cu combustibil şi se 
scoate instalaţia de sub tensiune, de ex. se acţionează 
întrerupătorul de avarie aflat în exteriorul încăperii 
centralei termice.

În cazul folosirii de combustibil lichid, utilizatorul 
instalaţiei este obligat ca, în cazul constatării de 
scurgeri de combustibil, să dispună urgent 
remedierea defecţiunii de către o persoană 
specializată!

Amplasamentul/Încăperea centralei 
termice
Nu este permisă micşorarea sau obturarea golurilor 
pentru accesul aerului de combustie şi de ventilaţie.
Nu este permisă depozitarea sau utilizarea de materiale 
sau lichide inflamabile în apropierea cazanului centralei 
termice.
Pentru evitarea deteriorării cazanului trebuie exclusă 
impurificarea aerului de combustie cu hidrocarburi 
halogenate (de ex. cele conţinute în spray-uri, solvenţi, 
materiale de igienizare, vopsele, adezivi) şi prin cantităţi 
mari de praf. Încăperea în care se amplasează cazanul 
trebuie să permită o bună aerisire şi să fie ferită de 
îngheţ.

Lucrări la instalaţia de încălzire
Lucrările de montaj, racordurile de combustibil şi de 
gaz, prima punere în funcţiune, racordul electric cât 
şi întreţinerea se vor executa numai de către o firmă 
specializată. Lucrările la conductele de gaz se vor 
executa de către o firmă specializată, concesionară 
a distribuţiei de gaz. 
Curăţarea şi întreţinerea se efectuează o dată pe an! Cu 
această ocazie se verifică funcţionarea ireproşabilă a 
întregii instalaţii. Defecţiunile descoperite trebuie 
remediate urgent.
Recomandăm încheierea unui contract de întreţinere şi 
service cu o firmă specializată.

Instructajul privind funcţionarea şi 
utilizarea
Executantul instalaţiei trebuie să-l instruiască pe 
beneficiar în legătură cu funcţionarea şi deservirea 
instalaţiei de încălzire şi să-i înmâneze documentaţia 
tehnică.

Combustibili
Logano GE 615:
� Combustibil lichid EL
� Gaz natural, gaz lichefiat

Indicaţii privind siguranţa
În caz de miros de gaz:
1. Nu faceţi foc! Nu fumaţi!
2. Evitaţi producerea de scântei! Nu 

acţionaţi întrerupătoarele electrice, 
nu folosiţi telefonul, ştecherele, 
soneria!

3. Închideţi ventilul principal de gaz!
4. Deschideţi ferestrele şi uşile!
5. Avertizaţi locatarii şi părăsiţi 

clădirea!
6. Anunţaţi telefonic, din afara clădirii, 

întreprinderea furnizoare de gaz 
sau firma specializată de încălzire!
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Punere în funcţiune
Verificarea nivelului apei în instalaţie 
� La instalaţiile cu circuit deschis, poziţia indicatorului 

manometrului trebie să corespundă cu marcajul 
roşu.

� La instalaţiile cu circuit închis, indicatorul 
manometrului trebuie să se afle în interiorul 
marcajului verde.

� În caz contrar, se completează cu apă şi se aeriseşte 
întreaga instalaţie.

Pierderile de apă în timpul funcţionării se completează 
încet şi se aeriseşte întreaga instalaţie. În cazul 
pierderilor dese de apă se determină şi se dispune 
remedierea urgentă a cauzelor.

Punerea în funcţiune a arzătorului 
� Comutatorul (Fig. 1, Poz.1) se trece în poziţia "I" 

(pornit).
� Se deschide încet ventilul de combustibil.
� Regulatorul de temperatură pentru apa din cazan 

(Fig. 1, Poz. 2) se fixează pe poziţia AUT respectiv 
80 °C. În regim de temperatură constantă, se 
reglează temperatura dorită, adică min. 60 °C dacă 
se folosesc gaze şi min. 50 °C dacă se foloseşte 
motorină.

Se vor respecta instrucţiunile de utilizare ale aparatului 
de reglare!

Deranjament
� Dacă este aprins semnalul luminos al butoului de 

depanare de pe arzător, se apasă acest buton. 
Suplimentar, deranjamentul este semnalizat prin 
aprinderea LED-ului pentru deranjamentele 
arzătorului pe aparatul de reglare respectiv afişat pe 
display.

� Dacă arzătorul nu începe să funcţioneze după 
acţionări repetate ale butonului, remedierea 
deranjamentului va trebui dispusă printr-o firmă 
specializată concesionară.

Scoatere din funcţiune
� Comutatorul (Fig. 1, Poz.1) se trece în poziţia "0" 

(oprit).
� Se inchide ventilul de combustibil.
Dacă în caz de pericol de îngheţ instalaţia de încălzire 
nu funcţionează, de ex. oprire datorată chiar şi unei 
avarii, ea trebuie protejată împotriva îngheţului.

Fig. 1 Aparat de reglare de ex. Logamatic 4311
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       Buderus Heiztechnik GmbH, 35573 Wetzlar
http://www.heiztechnik.buderus.de

E-Mail: info@heiztechnik.buderus.de

Firma specializată în instalaţii de încălzire:


