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Biopel - instalare  
Manual de instalare  

BIOPEL LINE  ,   BLACK STAR  ,  BIOPEL COMPACT  
              
Acest manual este oferit pentru instalarea cazanelor de catre un   instalator autorizat.  
Oferă pas cu pas procedura de instalare a cazanelor Biopel , procesul de prima pornire si  
reglarea cantitatilor de combustibil. Urmați acest manual pentru a putea fi siguri ca,cazanul este 
instalat corect 
Manualul este impartit in mai multe sectiuni principale. Trebuie sa urmariti fiecare etapa pentru  
instalarea corecta a cazanului. Dacă veți face așa, puteti fi sigur că, cazanul este instalat corect.  
 
Prima data analizati continutul prezentat  mai jos și urmați-l cu atenție.  
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1   PROCEDURA DE INSTALARE  

Acestia sunt pașii importanți care trebuie facuti pentru a fi siguri ca, cazanul este instalat si pornit în mod 
corespunzător.Va trebui să îndepliniti toate etapele descrise în fiecare capitol. Va recomandam sa treceti prin 
aceste capitole pas cu pas.  

Puteți sări peste articolele care nu sunt importante pentru instalatia dumneavoastră. Cu toate acestea va 
recomandam sa cititi complet pentru a fi siguri că nu vă va scapa  nimic important . Acest ghid de instalare vă 
va învăța în același timp, care este întotdeauna un lucru bun. 




1.  INSTALARE Biopel Biopel Biopel 

CAZAN 10 - 40 60 - 80 100 - 200 
 
 
 
2.  Rezervor pellet Rezervor Rezervor 

Montar compact exterior 
 
 
 

3. Montare 

Arzator 
 
 
 
4. Montare 

Alimentator (snec) 
 
 
 
5. Panou comanda Pentru Pentru 

unit v8    montare Rezervor compact Rezervor exterior 
 

6. Prima pornire  

 cazan  

 

7     Ajustarea  

 Flacara  
 
 

8. Intocmirea Certificat Certificat 

Garantia de garantie garantie extinsa 
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2   INSTRUCŢIUNI DE ASAMBLARE CAZAN OPOP 
 
Din cazanele BIOPEL LINE sunt 3 tipuri diferite. Alegeti cazanul potrivit pentru dumneavoastra si 
urmati instructiuniile pas cu pas pentru asamblarea cazanului si accesoriilor de baza livrate. 

 
 
Biopel 10 Biopel 60 Biopel 100 

Biopel 15 Biopel 80 Biopel 150 

Biopel 20 Biopel 200 

Biopel  30  

Biopel 40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numarul de langa numele cazanului corespunde cu puterea maxima a cazanului  
.Biopel 20 are o putere de maxim 20 kw , si asa mai departe. Verificați certificatele  
și rapoartele de testare în site-ul nostru tehnic , gasiti in capitolul nr.16 pentru mai  
multe informatii.  

Dacă îl comparăm cu cazanele noastre din trecut, cum ar fi Blackstar, puteți vedea  
imediat că dimensiunile arzătorului și a cazanului sunt diferite ,  doar pentru a  
obține putere mai mare în clasa 5.  Acest lucru nu este ușor, dar a devenit  
posibil datorită testarii pe termen  lung în institutii speciale  din  Cehia și Slovacia.  

Mai departe puteți începe cu instalarea cazanului , împreună cu toate piesele 
livrate , care le veți găsi în interiorul cazanului și in ambalajul arzatorului.  
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2.1  CONTINUT PACHET  

Ce trebuie să găsiți la livrare în pachetul standard.  
 
Cazan Biopel  

o  Instrument de curatare 2 buc.  
 
 
 
 
 
o  Perie  
 
 
 
 
 

o  Clapetă de curățare  
 
 
 
 
 
o  Grila de curatare si accesori  
 
 
 
 
 
o  Flanșă arzător 30 kW (numai la Biopel 30)  
 
 
 
 
 
o  Flanșă arzător 20 kW (numai la Biopel 20)  
 
 
 
 
 
 

o Garnitura de etanșare flanșă arzător (numai Biopel 20/30)  
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o  Robinet de golire 
 
 
 
 

o 4 buc. Tubulatura la usa  (numai la Biopel 100 sau mai mare) 
 
 
 
 
 
 

o 4 buc. Robinet apa la usa  (numai la Biopel 100 sau mai mare) 
 
 
 
 
 
 

o 1 buc.  Supapa de ieșire a compresorului (numai la Biopel 100 sau mai mare) 
 
 
 
 
 
 

o  Capac panou de comanda V8 
 
 
 
 
 
o  Suport panou de comanda V8  
 
 
 

o  Șuruburi și piulițe  
 

Rezervor compact    sau      rezervor exterior  
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Arzatot BIOPEL  
o  Teava metalica arzator  
 
 
 
 
 
o  Tub PVC  
 
 
 
 
 

o  Panou comanda v8  
 
 
 
 
 
 
o  Tablou de legaturi  
 
 
 
 
 
o  Carcasa arzator  
 
 
 
 
 

o  Controlor ST-431N  
 
 
 
 
 
 

o  Kit compressor  (numai la arzatoare de 80 KW sau mai mare de)  
 
 
 
 
 

o  Șuruburi și piulițe  
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Alimentator exterior 2m sau de 3m (numai pentru rezervor exterior)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2  Biopel 10 - 40  

 
Desfaceti cu atentie cazanul din ambalaj.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Inlaturati ambalajul de hartie si folia protectoare de pe cazan. Pe fiecare ambalaj trebuie sa  
gasiti o lista cu verificarile efectuate si de calitate cu toate persoanele implicate în producția  
cazanului.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Scoateți instrumente de curățare din camera de ardere (corpul cazanului).  
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Scoateti tava de cenușă cu toate accesoriile aflate in el.  
 
 
 
 
 
 
 

Puneti cazanul pe pozitia dorita pentru montare.  
Conectati cazanul la retea de apa si montati robinetul de golire.  
 Racordul pentru tur se afla in spate pe partea de sus a cazanului.  

 
 
 
 
 
 
 
 

o  Racordul pentru retur afla in spate pe partea de jos a cazanului.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este important sa se realizeze racordarea corespunzatoare a cazanului la cos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Racordati robinetul de golire in spatele cazanului pe partea de jos lateral.  



 
 
Biopel line - Biopel instalation manual 11 

 

Umpleti cazanul cu apa (in unele cazuri cu lichid impotriva inghetului , antigel), apoi verificati ca 
presiunea de lucru sa fie cel recomandat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verificați etanșeitatea tuturor legăturilor. Dacă există unele scurgeri de apă la legaturi , 
trebuiesc remediate.  

Scoateți restul accesoriilor din tava de cenușă și puneți tava de cenușă înapoi in cazan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deschideti usa de curatare pe partea de sus a cazanului , si scoateti gratarul de la 
schimbatorul de caldura din interior .  
 
 
 
 
 
 
 

Verificați poziția corecta a clapetei de curățare din partea de jos a schimbătorului de 
caldura cu ajutorul instrumentului de curățare. Clapeta trebuie să acopere gaura din partea de 
jos a schimbătorului de căldură, spre cenusar și trebuie să fie ușor îndepărtabil prin utilizarea 
a instrumentului de curățare.  
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Așezați gratarele înapoi și verificați poziția corectă a acestora. Acestea ar trebui să fie 
pozitionate pe tija din mijloc. Pentru acest lucru, există marcaje pe tija.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deschideti ușa camerei de ardere și verificati clapeta de protectie.. Acesta trebuie să se 
închidă perfect pentru a proteja ușa camerei împotriva focului de la arzător.  
 
 
 
 
 
 

Arzatorul se va monta pe partea laterală a cazanului, stanga sau dreapta dupa alegere 
(demontaţi mai întâi placa de protecţie de pe cazan).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3  Biopel 60 - 80  

 
 Desfaceti cu atentie cazanul din ambalaj.  
 Scoateti ambalajul de hartie si folia protectoare de pe cazan. Pe fiecare ambalaj trebuie sa gasiti o 

lista cu verificarile si de calitate cu toate persoanele implicate în producția cazanului.  
 Scoateți instrumentele de curățare din camera de ardere (corpul cazanului).  
 Scoateti tava de cenușă cu toate accesoriile aflate in el.  

  Puneti cazanul pe pozitia dorita pentru montare.  

  Conectati cazanul la retea de incalzire si montati robinetul de golire.  
 Racordul pentru tur se afla in spate pe partea de sus a cazanului. Sunt doua racorduri pentru  
circuitul tur, deci va trebui sa alegeti daca folositi dintre ele numai unu sau pe amândoua. In cazul 
folosirii unui singur racord tur de iesire , celalat trebuie inchis ca sa nu iasa apa la umplere .  
 Racordul pentru retur se afla in spate pe partea de jos a cazanului. Sunt doua racorduri pentru  

circuitul retur, deci va trebui sa alegeti daca folositi dintre ele numai unu sau pe amândoua. In cazul  
folosiri unui singur racord tur de iesire, celalalt trebuie inchis ca sa nu iasa apa la umplere .  

  Este important sa se realizeze racordarea corespunzatoare a cazanului la cos.  
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Racordati robinetul de golire in spatele cazanului pe partea de jos lateral.  

Inainte de a umple cazanul cu apa , verificati teaca pentru senzorul de temperatura care se afla 
in spatele cazanului.  

Umpleti cazanul cu apa (in unele cazuri cu lichid impotriva inghetului ), apoi verificati presiunea de 
lucru sa fie cea recomandata.  

Scoateți restul accesoriilor din tava de cenușă și asezati-o înapoi in cazan. Atentie, exista 2 tavi 
de cenușă în cazanul Biopel 80.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deschideti usa de curatare pe partea de sus a cazanului si verificati clapeta de curatare sa se  
afle in pozitia INCHIS , pe ultimele doua intervale.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arzatorul se va monta pe partea laterală a cazanului, stanga sau dreapta dupa alegere  
(demontaţi mai întâi placa de protecţie de pe cazan).  
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2.4  Biopel 100 - 200  
 

  Desfaceti cu atentie cazanul din ambalaj.  
 Scoateți instrumentele de curățare din camera de ardere (corpul cazanului).  

Scoateti tava de cenușă cu toate accesoriile aflate in el.  
  Puneti cazanul pe pozitia dorita pentru montare.  
Racordul pentru tur se afla pe partea de sus a cazanului.  

 
 
 
 
 
 
 

 Racordul pentru retur se afla  tot pe partea de sus a cazanului  
 
 
 
 
 
 
 

  Este important sa se realizeze racordarea corespunzatoare a cazanului la cos.  
 
 
 
 
 
 

 Montati robinetul de golire care se afla in spate pe parte de jos a cazanului  
 
 
 
 
 
 
 

 Montati robineti pe toate iesirile corespunzatoare de pe usile cazanului.  



 
 
Biopel line - Biopel instalation manual 15 

 

Racordati tuburi de presiune pe corpul cazanului si pe robinetii montati pe usile cazanului.  
 
 
 
 
 
 
 

Înainte de a umple cazanul cu apă să aveti in vedere cele două racorduri pentru senzorii de 
temperatură, care se afla pe partea laterală a cazanului. Senzorul de temperatură trebuie 
introdus în acest racord, înainte de a umple cu apă.  

 
 
 
 

Umpleti cazanul cu apa si verificati ca presiunea de lucru sa fie cea recomandata. (1.3 – 1.5 bar) 
 
 
 
 
 

Deschideti ușa din față și verificați tijele din interiorul schimbătorului de căldură. Ar trebui să existe 
tije în fiecare țeava a schimbătorului de căldură.  
 
 
 
 
 
 

Deschideți ușa de curățare din spatele cazanului. Ar trebui să existe un mic recipient pentru 
cenușă în interior.  

Închideti valva de intrare pentru compresor, daca nu utilizați compresorul si kitul de 
curățare pentru arzator. Dacă veți folosiți un compresor si un kit de curățare la schimbător , 
urmati instructiunile din  Manualul de Utilizare pentru montare corectă.  
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3   MONTARE REZERVORULUI  DE PELLET  
 
Există 2 tipuri de rezervoare de peleti. Urmati procedura de instalare pentru tipul de rezervor 
ales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezervor compact Rezervor extern 
 
 

3.1  Rezervor compact  
 
Rezervoarele de pelleti compact sunt deja asamblate de catre producator OPOP. Deci va trebui sa 
pozitionati corect, lipit de cazan. Urmati pasii de mai jos pentru instalarea corecta.  

Rezervorul Compact poate fi utilizat numai in combinație cu Biopel 10 - 40. Celalalte tipuri de 
cazane sunt compatibile doar cu rezervor extern. Cu toate acestea, puteți utiliza rezervor extern si pentru 
Biopel 10-40 , dacă alegeți aceasta varianta.  

• Scoateţi ambalajul din lemn de pe rezervor compact  Biopel .  
• Scoateţi hârtia de protecţie şi folia transparenta.  
• Insurubati suruburile de fixare pe partea rezervorului compact. Introduceţi aceste şuruburi pana cand 
rezervorul atinge partea laterala a cazanului.  
• Alegeti pozitia rezervorului in functie de pe care parte folositi arzatorul  
• Va trebui să mutaţi melcul exterior situat în interiorul rezervorului , pe partea unde se va afla 
arzătorul (stânga sau dreapta). Pentru acest lucru, va trebui să scoateţi capacul in partea de sus a 
rezervorului. Scoateţi şuruburile care ţine capacul. Scoateţi numai placa de acoperire, care acoperă 
gaura melcului extern. Mutaţi melc externe în a doua poziţie şi stangeti şuruburile. Montati capacul înapoi 
pe poziţia în care a fost înainte .  
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3.2  REZERVOR EXTERN 

17 

- A trebuie unit cu B. 
Astfel aveti partea laterala AB 

-   Montati  D de partea AB. Astfel aveti 
partea ABD 

-   Montati partea F la partile ABD. Astfel 
aveti partea ABDF. 

-   Montati H, G, E si F de partile ABDF . 

-   Montati corpul C astfel aveti corpul 
rezervorului. 

-   Montati cele 3 picioare de corpul 
rezervorului. 

-  Pozitionati rezervorul in partea unde 
se afla arzatorul.  

 

 

In pasul urmator vom vorbi de montarea arzatorului. Depinde ce arzator veti 

folosi. Deci urmați descrierea exact pentru a instala arzătorul în mod corespunzător .  
 
 
Loc de alimentare Placa arzator 
Cu peleti 

Senzor de 
, lumina 
Melc arzator Motor arzator 

Loc de fixare Spirala de aprindere 

Orif. Aer cald 
Ventilator 

Gratar de ardere  
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4  INSTALAREA ARZATORULUI  BIOPEL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atașați flanșa arzătorului de 30 kW (numai la Biopel 30) la gaura laterala, care este pe  
corpul cazanului. Pentru aceasta, utilizați cele 4 suruburi de la  flanșă. 

Utilizați flanșă de etanșare între corpul cazanului si arzător  
 
 
 
 
 
 
 
 

Atașați flanșă arzătorului de 20 kW (numai la Biopel 20) la gaura laterala, care este pe 
corpul cazanului. Folositi cele doua suruburi de fixare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduceti cele doua suruburi in flansa care va sustine arzatorul pe cazan  
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Introduceti arzatorul folosind cele 2 suruburi pentru fixarea arzatorului. Montarea trebuie sa fie 
stransa fara jocuri , verificati prin miscarea arzatorului , daca e necesar strangeti din nou.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Conectati teava metalica a arzatorului in gaura situata pe partea de sus al arzatorului , fixati cu 
cele 2 suruburi.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Atașarea tubului PVC pe conducta arzătorului și de cealaltă parte la ieșirea melcului  
extern.  
Puteti taia tubul de PVC, dacă este necesar. Peletii trebuie să cadă de la melcul extern, în arzător 
fără obturare in interiorul tubului PVC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montati cele 2 suruburi care sustin carcasa arzatorului pe corpul cazanului .  

Atașați carcasa arzătorului pe partea laterală a cazanului (doar la utilizarea de rezervor 
extern). Dacă utilizați rezervor compact, arzatorul trebuie montat fara carcasa.  
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5   MONTAREA SNECULUI DE ALIMENTARE EXTERIOR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La utilizarea rezervorului de  peleti extern puteți alege snec de alimentare intre 2m și 3m. 
Introduceți snecul extern în orificiul care se află pe partea de jos al rezervorului extern. Fixati 
partea superioară a melcului la rezervorul de peleți cu lanț si colier metalic.  
Montati tubul PVC intre teava metalica a arzatorului si snecul de alimentare .  
Reglati unghiul de inclinare a snecului extern de la lantul de fixare intre rezervor si snec de 
alimentare. Unghiul ar trebuie sa fie aproximativ de 45 °.  
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6   INSTALAREA  PANOULUI DE COMANDA V8  
 
In urmatoarea etapa va aratam montarea panoului de comanda V8 pe  
cazan.Sunt doua posibilitati in functie de tipul de rezervor de peleti ales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cu rezervor de peleți extern Cu rezervor de peleți compact 

 
 
 
6.1  Rezervor de peleți extern  
 
Dacă utilizați un rezervor de peleți extern cu cazanul Biopel trebuie să atașați panoul de 
comanda și toate celelalte accesorii electronice pe partea laterală a cazanului.  

Introduceți panoul de comanda v8 în suport și se va conecta cablul de la 
bordul de conectare, pentru a controla panoul de comanda v8.  

Montati suportul de la panoul de comanda v8 pe partea laterala a cazanului cu 
utilizarea a celor 3 șuruburi a acestuia.  
Atașați bordul de conexiune cu cele 2 șuruburi pe partea laterală a cazanului.  
Conectați  cablurile  de  la  placa  de  conectare  la  panoul  electronic  ale  
arzătorului.  

 

  Conectati senzorul de temperatura in  racordul de tur al cazanului si introduceti in  
 teaca de imersie senzorul de temperatura de siguranta.  

 Exista doua orificii la Biopel 10-40 , aflate pe racordul de tur al cazanului.  
 La Biopel 60-80 exista pe fiecare racord tur pe ambele parti  
 Exista pe ambele parti la Biopel 100-200,  pe partea laterala a cazanului.  
 Conectati senzorul de temperatura a gazelor arse in teava de evacuare a canalului  

 de fum al cazanului.  

 Conectati cablul de la snecul de alimentare la panoul de comanda , si cablul de alimentare de 230V 
la priza.  
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6.2   Rezervor de peleți compact  

Dacă utilizați un rezervor compact, exista poziție pentru panoul de comanda (unitate de control v8) si 
pentru cutia de conexiune , in interiorul rezervorului , daca deschidem usa frontala a rezervorului prin 
ridicarea usoara.  

Introduceți panoul de comanda v8 în rezervor compact. Gaura pentru panoul de control este situat 
pe partea de sus a rezervorului compact.  

Scoateti plexiglasul de pe panoul de control si fixati cu cele doua 
suruburi de rezervor.  

Montati inapoi plexiglasul inapoi pe panoul de comanda.  
 
Conectați cablul de la cutia de conexiune  pentru a controla panoul V8.  

Folositi cele 2 suruburi pentru fixarea cutiei de conexiune in interiorul 
rezervorului compact.  

Atașați cutia de conexiune pe cele 2 șuruburi din interiorul rezervorul 
compact.  

Conectați cablul de la cutia de conexiune la panoul electronic ale arzătorului  
Conectati senzorul de temperatura in  racordul de tur al cazanului si  
introduceti in teaca de imersie senzorul de temperatura de siguranta  

 Exista doua orificii la Biopel 10-40 , aflate pe racordul de tur al  
 cazanului.  

Conectati senzorul de temperatura a gazelor arse la teava de evacuare de 
fum a cazanului.  

Conectati cablul de la snecul de alimentare la panoul de comanda , si 
cablul de alimentare de 230V la priza.  
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7   CS 431N  INSTALAREA  MODUL VANA  (OPTIONAL) 

Acest modul se foloseste doar la sistemele prevazute cu vas de acumulare(puffer). Acest manual este doar 
pentru utilizatorul final, astfel descrierea instalatiei este inclusa aici. Numai o companie certificată poate instala și 
configura acest Modul.  

Un singur modul poate comanda o vana de amestec și o pompă. Alte 2 pompe pot fi conectate direct la 
cutia de conexiune  
 
7.1  Continut  

 
OPOP 431N modul vana de amestec  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senzor de temperatura exterioara  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cablu de conectare RJ45  
 
 
 
 
 
Pachet de cabluri  

 

 
 
 

o  cablu suplimentar pentru sursa de alimentare 230V 
oValve pump 230V pump (vana pompa 230V)  

o  CH - senzor de temperatura cazan  
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o  Senzor temperatura retur  
o  Senzor de temperatura vana.  

 Șuruburi și piulițe  
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2  Montarea  

Modulul 431N nu este asamblat cu cabluri de la fabrica, va trebui să conectați toate cablurile 
în timpul instalarii a vanilor. Pentru a face acest lucru prima data trebuie să deschideți 
capacul de plastic. Urmați pașii de mai jos pentru a conecta toate cablurile:  

 

Scoateți capacul alb prin utilizarea șurubelniței.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Prima data  in interior puteți vedea legaturile de conectare pentru toti senzorii de  
temperatura. Fiecare legatura are numele lui cu tipul de cablu corespunzător, deci urmați 
aceste instrucțiuni pentru a conecta toti senzorii.  
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Conectați : cablul de alimentare, vana de amestec și pompa în al doilea sir de 
iesire situat sub placa de plastic de protecție.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montati modulul 431N la loc, pe perete, langa cazan, cu ajutorul suruburilor aflate in cutie. 

Următorul pas este conectarea panoului de comanda (Unitate de comandă v8). 
Pentru acesta conexiune va trebui să utilizați cablul RJ45 inclus în  
interiorul ambalajului. Există două metode, unde, va aratam cum să vă conectați 
la modul vana 431N:  

Ca dispozitiv independent - modulul ventil amestec functioneaza fara  
panou de control v8. Nu puteți seta modulul din meniul panoului de comandă al unității.  

 
Dispozitivul functioneaza cu panoul de comandă v8. Acest tip de 

operațiune este cel recomandat in combinație cu panoul de comandă v8.  
 
Pentru a seta tipul (modul) de funcționare corectă trebuie setat o varianta in 
meniul de instalare - modul de comunicare. Nu puteți seta două tipuri de  
comunicare:  

Principal (Main) - Functionarea independenta a dispozitivului.  

Auxiliar  - Dispozitivul functioneaza cu Panoul de comandă v8.  
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Scopul nostru este sa fie selectat Auxiliar în submeniul modulului de comunicare. După aceasta  
selectare, putem fi siguri că Panoul de control V8 va vedea modulul cand este activat. Pentru a  
activa acest modul, trebuie sa intram in meniul panoului de comanda v8, la submeniul „Setari vana de 
amestec”, dar înainte trebuie conectat panoul de control V8 la Modulul  431N prin cablu RJ45-  

 

Conectati cablul RJ45 in placa de conexiune. Sunt  2 mufe de conectare.  
în cazul în care aceste mufe  sunt deja ocupate , puteți folosi un adaptor cu mai multe prize 

pentru a conecta mai multe accesorii.  
 
 
 
 
 
 
 
Conectati cablul RJ45 in modulul 431N:  

o   Auxiliar - conectati cablul in mufa  cu denumire RS regulator  
o   Principal - conectati cablul in mufa  cu denumire RS modul  

Four air purpose conectat cablul RJ45 in mufa  cu denumire RS regulator  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Când toate conexiunile au fost făcute, puteți sa insurubati la loc  capacul alb de plastic și 
suruburile ce le-ati demontat la inceput.  

Următorul pas este activarea modulului 431N, care trebuie să fie făcut din  meniul 
panoului de comanda V8. Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a activa modul.  
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7.3  Activarea  

Acum intram in meniul panoului de comanda v8 - in submeniul denumita  Setari Vana de 
amestec 1(Mixing valve 1) -   in „Setari instalator” (Installer|settings).La „Setari instalator” vom 
cauta functia „Activare”(Activation). Deci sa activam modulul. 
 
Veti găsi numărul de activare  pe partea din spate a modulului de amestec 431N.  
 Ar trebui să existe un autocolant cu 4 cifre ca aceasta:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acest numar trebuie introdus in Setări Instalator - Vană de amestec 1 - Activare 
(Plumber setings - Mixing valve 1 - Activation)  
 ATENTIE- primul numar este todeauna 0(zero). Numai un instalator autorizat poate 
introduce si instala.  
 

Deci, daca avem un numar de exemplu, 8852, scris pe partea din spatele a modulului , 
numarul de activare va fi 08852  

Asteptam cateva secunde pana cand ne va arata ca modulul a fost inregistrat si activat.  
 

Dupa aceasta activare este permisa utilizarea si altor funcții pentru a seta în mod 
corespunzător, pentru a folosi regulatorul echitermal sau altor funcții avansate, dacă 
doriți.  

Noi recomandăm să începeți cu calibrarea vanii de amestec. Urmați manualul 
de utilizare 431N,  cu descriere completă a meniului  din acestui manual de 
instalare, pentru înțelegerea tuturor funcțiilor din submeniul Vana de amestec 1 
(Mixing valve 1 submenu) 
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8   PANOU DE COMANDA V8 (CONTROL UNIT V8)    descriere meniu  
Panoul de comanda (CONTROL UNIT V8) este conceput pentru cerintele clienților. Structura 
meniului este simplificata, astfel clientul știe exact ce face, prin schimbarea fiecarui parametru. Din 
acest motiv, toate funcțiile avansate sunt ascunse sub coduri. Accesul la aceste setari este permis 
doar persoanelor certificate.  
 

8.1  Introduceti codul de acces (Password)  
- Prima pornire a cazanului (First boiler start up) : 1001 
-   Setare meniu (Service setup)  
-   Setare meniu / Setare ventilator (Service setup / Fan setup)  

 
 

8.2  Structura Meniu 
 

- Prima pornire a cazanului (First boiler start up) 
Setare ce trebuie făcut la prima pornire a cazanului 

- Aprindere /Stingere  (Ignition/Extinction) - Pornirea sau oprirea cazanului. 

- Setari de baza  (Basic settings) - Setarea care poate fi făcut pentru folosire cazanului. 

- Setari Instalator  (Plumber settings) - Activarea accesorilor si 
configurarea. 

- Setare de serviz  (Service setup) - Configurare conbustibil și principalele parametrii de 
funcționare. 

- Setare Fabrica  (Factory setup) -setarea originala de fabrica. 
 
 
 
8.2.1  Prima pornire a cazanului (First boiler start up) 

- Setare ora (Set time) - setați ora curenta- important pentru functiile Calendar (Timetable), 
și  online (internet). 

- Setare data (Set date) - setați data curenta- important pentru functiile Calendar 
(Timetable), și  online (internet). 

- Putere Arzator (Burner size) - alegeti puterea corecta a arzătorului, viteza ventilatorului si a                        
melcului va fi calculata automat  

- Temperatura cazanului (CH temperature) - temperatura maxima setata a cazanului 

Temperatura ACM ( DHW temperature) - temperatura maximă setata a apei calde menajere 
dacă pompa este activata 

- Pornirea snecului de alimentare (Filling auger) - alimentati snecul cu peleti. 
Așteptați până cand  peletii încep să cadă în arzator, dupa care opriti snecul. 

- Porniti  cazanul (Start the boiler) - acum puteți porni cazanul pentru prima dată.  
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8.2.2  Setari de baza  (Basic settings) 

- Ecran principal (Main screen) 
o   Afisare cazan (Display CH) 
o  Afisare serviz ( Display service) 

 

- Temperatura cazanului (CH temperature) - temperatura maxima setata a cazanului, 
care va fi  temperatura maxima  

- Temperatura ACM (DHW temperature) - temperatura apa calda menajera , care 
va fi  temperatura maxima setata pentru boiler ACM. Pompă ACM trebuie să fie conectat în 
placa de conexiune. 

-   Diminuare temperatura camerei (Room temperature decrease) - funcționează 
cu termostatul de cameră RT 10. 

- Mod de funcționare (Operation mode)- modul de funcționare pentru pompele 
conectate. 
 Numai cazan (Only CH) - funcționează doar pompa de incalzire.  
 Prioritate ACM (DHW priority) - prioritate pompă ACM pentru apa calda menajera din boiler.  

 Pompa cazan+Pompa ACM (Pumps CH + DHW) - lucrează ambele în același timp. 
 Mod de lucru VARA (Summer mode) - Reduce puterea arzatorului la jumatate , timpul  
maxim si minim de alimentare cu peleti injumatateste.  

 

- Curatare (Cleaning) - Curatare in functie PID .  

o   Activare (Activation) - Pornirea sau oprirea functiei de curatare a gratarului de ardere.  
o   Perioade de curatare (Cleaning period) - Cat de des va curata ventilatorul, gratarul.  

o   Perioada de functionare a ventilatorului (Fan operation time) - timpul de functionare a 
ventilatorului in timp de curatare  
o   Viteza ventilatorului (Fan speed) - viteza ventilatorului pe timpul de curatare .  

 

-   Rezervor incarcat (Tray filled)  . vă va arăta valoarea reală de peleti in interiorul 
rezervorului.  

-   Tabel orar (Timetable) - programator orar  pentru funcționarea cazanului. Se poate seta 
diferite temperaturi pentru fiecare oră pe zi.  

o   Activare (Activation) - activare programator orar pe zi. 
o Mode 1 Luni-Duminica (Mo-Su) . 
o Mode 2 Luni-Vineri x Sambata-Duminica  (Mo-Fr) (Sa-Su). 

- Set mode 1 - setati temperatura de lucru pentru fiecare zi. 

- Set mode 2 - stabiliti temperatura de lucru pentru sfarsit de saptamana separat. 
 

- Istoria de alarma (Alarm history) - Istoria de alarma. 



 
 
Biopel line - Biopel instalation manual 30 
 

- Max de aprinderi  (Max of ignitions) - numărul maxim de aprinderi. Poate fi resetat la zero . 
 

- Setare Fabrica  (Factory setup) – revenire la setarile originale din fabrica 
- Versiunea program chip (Program version) - versiune a software-ului încărcat. 

 
 
 
 
8.2.3  Setări instalator                   (Plumber settings) 
 

- Modificare ,corectia ventillator (Fan correction) - corectia, reglarea viteza ventilatorului 
+- 50% 

 
 
 
 
Ventilator max Fan max 

In lucru work 
 
 
 
 
 

Ventilator Fan 

Corectie , reglare correction 
 
 

- Factorul de putere  (Power factor) - Corectia putere arzator  
 
 
 
 
Timp de alimentare Feed time Feed interval Interval de alimentare 

Max Max Min Min 
 
 
 
 
Snec de alimentare Auger 
Corectie correction 

 
 
 

Se modifică valorile Timpul de alimentare max. Intervalul de alimentare min. cu + - 50%.  

De exemplu: daca ati setat cu +30% in Corectie Snec de alimentare (Auger  
correction) , asta inseamna ca Timpul de alimentare  max. (Feeder time max) va 
creste cu 30% si  Intervalul de alimentare min. (Feeder interval min) va  
scadea cu 30%.  
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- Sonda Lambda (Lambda) 
o   Activare (Activation) -procesul de reglementare activata  

o   Prima functionare a sondei Lamda (Fist time act.Lam.) - Intârzie procesul de 
reglementare. E nevoie de timp ca sonda lambda sa se incalzeasca. Asa ca trebuie să 
existe o întârziere in procesul de reglementare din această cauză.  

o   Timp reactualizare (Update time) - după cat timp este corectat procesul de 
ardere. este o perioada de corectare. 
o   Schimbare oxigen (Oxygen change) - este un factor de corectie pentru peleti 
introdus in gratar de ardere actualizat de fiecare data. Număr mai mare face o 
corecție mai mare.  
o   Modificare ventilator (Fan change) - este un factor de corectie pentru viteza  
ventilatorului actualizat de fiecare data. Numărul mai mare face corecția mai mare.  
o  Schimbare min. (Min. change) - setarea min. in domeniul de de corecție.  
o  Schimbare min. (Max. Change) - setarea max. in domeniul de de corecție.  

o Lambda 100% - seteaza oxigenul la putere maxima. 
o Lambda 1% - seteaza oxigenul la putere minima. 

 

- Curățare cu compresor (Compressor cleaning) 
o  Activare (Activation) - activarea compresorului pentru curatare.  
o   Perioada de curatare (Cleaning period) - timpul de curatare  
o  Timp de lucru (Opening time) - cat de mult timp sa fie deschisa electrovalva de 
la compresor.  
o  Puterea ventilatorului (Cycle time) -  cat % sa lucreze ventilatorul in ciclul de curatare 

 
 

- Transportarea peletilor prin vacum  (Vakuum transport)(incarcarea rezervorului)  
o   Activare (Activation) - activare pentru transportarea peletilor prin vacum.  
o   Interval ptr. transport (Transport interval) - cat timp sa astepte ptr. functionare.  
o   Timp de lucru ptr. transport (Transport time) - cat timp sa functioneze.  

 

- Autocuratare tava cenusa (Auto dashing)  
o   Activare (Activation) - activare pentru autocuratare tava.  
o   Interval ptr. autocuratare tava (Dashing interval) - cat timp sa astepte ptr. 
functionare.  
o   Timp ptr. autocuratare tava (Dashing time) - cat timp sa functioneze 

 
 

- Exchange cleaning 
o Activation - activation of Exchange cleaning 

o Interval de lucru - cat timp sa astepte ptr. functionare. 
o Timp de lucru  - cat timp sa functioneaza. 
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- Termostat de camera (Room thermostat) 
o   Activate - Activare termostat de camera.  

o   Termostat standard (Standard thermostat) - termostat de camera cumparat 
separat .  
o   Termostat OPOP (OPOP regulator) - termostat de camera RT10  
o   Cum se lucreaza cu termostatul - ce influenta are termostatul de camera  

 Oprit - Off  

Cazan - Boiler  

Pompa cazan - CH pump  
 

- Vana de amestec 1 si 2 Mixing valve 1 and 2 - Puteți utiliza două vani de amestec 
prin conectarea suplimentara la unitatea de control. În această 
configurație, puteți seta tipul de supapă și toate funcțiile de operare. 

 

- GSM modul - Aici puteți activa acest modul. Puteti primi mesaje SMS la telefon mobil. 
o  Oprit - Off 
o   Pornit - On  

o  Versiune program - Program version  
 

-Modul internet (Internet. Modul) - Modulul Internet este o funcție de bază 
aplicata în panoul de conectare. De aici puteti seta toti parametrii pentru buna 
functionare a cazanului online.  
o   Oprit - Off  
o  Pornit -  On  

o   DHCP - DHCP  

o   Indepartati , eliminati - Remove 
o IP address 
o IP mask 
o Gate adress 
o DNS address 
o Modul´s password reset 
o Program version 

 

- Temperatura activat pompa (Temp. of switching pumps) temperatura setata 
cand pompa va fi activata on/off. 

- Buncăr complet și buncăr gol (Hopper full and Hopper empty) - aceste valori 
setate determina calcularea adecvată a consumului peleti. 

- ORA  (Time) - Timpul real 
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- Setare data (Set date) – seteaza data curenta. 

- Selectare limba (Language selection) - selectare limba dorita 

- Funcționare manuala ( Manual operation) - aici puteți opera manual toate  
 componentele electronice conectate in arzător sau la cutia de conexiune .  

o   Snec de alimentare - Auger 
o   Snec de alimentare2 - Auger 2 
o  Ventilator - Fan 

o   Viteza ventilator - Fan speed 

o   Aprindere - Igniter 
o   Pompa cazan - Pump CH 
o   Pompa ACM - Pump DHW 
o Compressor 
o Vakuum trans. 

o   Cenusa - Dashing 
o Exchange clean. 

o  Vana de amestec 1 - Mixing valve 1 
o  Vana de amestec 2 - Mixing valve 2 
o Program version 

 
8.2.4  Setare service Service setup 

1.  Setare snec - Auger setup - parametii de functionare a snecului de alimentare. Determina 
puterea reala a  arzatorului. 

 
 
o   Aprinderea - Ignition - parametrii pentru aprindere 

  Timp  de  preventilatie - Preventilation  time -  cate  secunde  sa 
functioneaza ventilatorul inainte de aprindere,  pentru curatarea gratarului a 
arzatorului. 
   Viteza de preventilatie - Preventilation speed -viteza ventilatorului in %,  în 
faza de  preventilatie. 
   Timp de dozare Underpoor time - cat de mult sa functioneaza snecul de 
alimentare pentru furnizarea peletilor pentru aprindere. 

   Timp de intarziere - Delay  time-  Dupa aceasta perioada de timp, functia  

      Timp de dozare , va fi activat 
   Timp de alimentare - Feed time  -Perioada de  timp in care snecul alimenteaza  
cu peleti, gratarul arzatorului pentru faza de aprindere. Se poate sa fie mai mare 
ca si  Timpul dozare  perioada aprinderii daca este necesar.  
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   Interval de alimentare - Feed interval  - există o aprovizionare  
constantă de peleti în timpul aprinderii. In cazul in care aprinderea se face 
intr-un timp mai indelungat melcul suplimenteaza cu peleti si  
incerca aprinderea din nou. Cu cati peleti va suplimenta, este  
legat de funcția Timp de alimentare             (Feed Time).  
 
 
   Viteza ventilatorului (Fan speed) - viteza ventilatorului in timpul de 
prima jumătate a fazei de aprindere  
 

 Viteza ventilatorului 2 (Fan speed 2) - Viteza ventilatorului in timpul  
de a doua jumătate a fazei de aprindere și în faza de stabilizare a flăcării  
(moment în care flacara apare în timpul aprinderii și înainte de tranziție de  
lucru PID).  
 

   Protecție de încălzire (Heater protection) -timp maxim de aprindere 
pentru o fază de aprindere.  
 

  Luminozitate (Lumidity) - sensibilitatea senzorului de lumina. Un număr mai 
mic înseamnă sensibilitate mai mare.  

  Ventilator in intarziere - intarzierea functionarii  ventilatorului după 
începerea aprinderii.  

 
 
 

o  Lucru in functiune (Work) - setarea parametriilor PID in lucru.  
  Timp de lucru minim snec  (Feeder time min) - timpul de rulare a 
melcului la putere minima  
   Interval maxim snec (Feeder interval max) - Timpul de asteptare a 
melcului la putere minima  

  Timp de lucru maxim snec  (Feeder time min) - timpul de rulare a 
melcului la putere maxima  
   Interval minim snec (Feeder interval max) - Timpul de asteptare a 
melcului la putere maxima  

   Viteza ventilatorului minima (Min fan speed) - viteza ventilatorului la 
puterea minimă  
   Viteza ventilatorului maxima (Max fan speed) - viteza ventilatorului la 
puterea maxima  
   Perioada de curățare   (Cleaning period) - cat de des este pornit 
ventilatorul pentru curatarea arzatorului cand flacara se opreste. 
Arzatorul va fi repornit in mod automat  
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o   Stingere flacara (Extinction) - cand cazanul este oprit.  
 

   Viteza ventilatorului (Fan speed) - viteza ventilatorului în timpul fazei de 

oprire.  
 

  Timp de alimentare (Feed time) - cat timp sa lucreaze melcul 
arzatorului  

 

   Interval de alimentare (Feed interval) - perioada de asteptare a 

melcului din arzator  

   Timp de stingere (Extinction time) - in aceasta operatiune ventilatorul  
functioneaza  permanent ,  incearca  sa  curate  gratarul  de  cenusa.  
Fotocelula este activa , verifica lumina.  

   Timp de intarziere - Delay  time - cat timp sa functioneze 
ventilatorul dupa ce flacarea a disparut. 

 
 

o   Temp. Maxim horn (Max. chimney temperature) - în cazul în care această 
temperatură este mai mare, arzătorul este oprit 
 

o  Alarma  temperatura (Temperature  alarm) -  atunci  când  temperatura 
cazanului (CH) nu creștere pentru o anumită perioadă de timp, apare alarma. 

o   Temperatura de alarma melc arzator (Auger alarm temperature)  - 
Temperatura maxima in arzator (locul în care se află - melc arzator). La 
temperatura mai ridicata decat cea setata apare avertismentul alarma.  
 
 

o   Temperatura cu prioritate  (Priority temperature) -  este alarma pentru  
temperatura maxima , pentru circuitul cu prioritate stabilit în setările de bază - 
modul de operare. Practic, în cele mai multe cazuri este temperatura de alarmă a 
temperaturii maxime a apei calde menajere (DHW).  
 
 

o   Pornirea pompei cazanului la alarmă (Turning CH pump on alarm)  
–  temperatura la care pompa cazanului CH pornește / oprește în timpul de stare  
de alarmă.  
 
 

o    Temperatura  de  alarma  cazan (Boiler  temperature  alarm) - 
Temperatura maxima a cazanului. Cand temperatura este mai ridicata ca si cea care 
a fost setata, apare mesajul de alarma. 
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o   Timp de intarziere alimentator (Feeder delay time) - Timpul de stingere  
a melcul interior din arzator. Melcul interior lucreaza mai mult timp decat  
snecul de alimentare. Puteti seta cu cat % melcul interior, sa lucreze mai mult 
decat snecul de alimentare exterior.  
 

o   Ventilator (Fan) - Setarea din fabrica pentru functionarea ventilatorului  
Fiecare ventilator are o setare diferită pentru a obține performanță  
maximă.. Puteți reduce doar performanța prin schimbarea acestor valori ,  
așa că nu recomandam sa se faca modificări în acest submeniu.  

o   Temperatura minima a cazanului (Min. boiler temperature) - la 
temperatura de lucru minima in PID apare mesaj de alarma , dar numai 
după   o   perioadă   stabilită   configurat   in   alarmă   de   temperatură 
(Temperature alarm) 

o   Cresterea impulsului (Pulses for increase) - sensibilitatea butonului de 
navigare.  
 

o  Setare de fabrica (Factory setup) - resetare la valori din fabrica.  
 
 
 
9   Prima pornire a cazanului (FIRST BOILER START UP)  

Există o funcție numită - prima pornire a cazanului , care este folosit pentru  
configurarea functiilor  principale de la cazane. Instalatorul este responsabil pentru 
această configurare. Prima pornire a cazanului trebuie făcuta, înainte de a porni 
arzătorul pentru prima data.  
 

9.1  Ceas (Time) ora exact actuala 
Setare ora - timp real. Unele caracteristici ca orar , istorie sau funcțiile on-line au 
nevoie de timpul real  pentru a rula corect.  
 
9.2  Data (Date)  
Setare data. Unele caracteristici ca orar , istorie sau funcțiile on-line au nevoie 
de data reala  pentru a rula corect.  
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9.3  Putetrea  arzatorului  (Burner size)  

Puterea arzătorului este responsabila pentru rularea melcului în timp de lucrului PID. Deci, va 
trebui să-l setati corect. Verificați ambalajul arzătorului, sau autocolantul care se află pe 
arzător pentru a fi siguri că dimensiunea în kW este corectă.  
La schimbarea dimensiunii a arzătorului se schimbă valorile din setarile de servicii de mai jos:  

 
 

Configurarea melc, aprinderea (Auger setup, Ignition):  
o   Timp de alimentare (Feed time) -pentru cat timp sa lucreze melcul arzatorului 
pentru a incarca tavita de ardere  
o   Viteza ventilatorului (Fan speed) - viteza ventilatorului în faza de aprindere.  

o Lumina (Lumidity) - sensibilitatea senzorului de lumina. Un număr mai mic 
înseamnă sensibilitate mai mare.  

 
 
 
Setare snec in lucru - Auger setup, Work:  

 
 
  Timp de lucru minim snec  (Feeder time min) - timpul de rulare a melcului la 
putere minima  
   Interval maxim snec (Feeder interval max) - Timpul de asteptare a melcului la 
putere minima  

  Timp de lucru maxim snec  (Feeder time min) - timpul de rulare a melcului la 
putere maxima  
   Interval minim snec (Feeder interval max) - Timpul de asteptare a melcului la 
putere maxima  

   Viteza ventilatorului minima (Min fan speed) - viteza ventilatorului la puterea  
minimă  
   Viteza ventilatorului maxima (Max fan speed) - viteza ventilatorului la 
puterea maxima  

 

Setare snec Stingere   oprire  (Auger setup, Extinction):  
 

   Viteza ventilatorului (Fan speed) - viteza ventilatorului în timpul fazei de  
oprire.  
 

   Timp de stingere (Extinction time) - in aceasta operatiune ventilatorul 
functioneaza permanent , incearca sa curete gratarul de cenusa. Senzorul de 
lumina este activ , verifica lumina.  
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9.4  Temperatura din cazan (CH temperature)  
Acesta este temperatura de iesire a apei din cazan. Senzorul de temperatură a cazanului este 
responsabil pentru această temperatură. Panoul de comanda V8 menține această 
temperatură cu utilizarea regulatorului PID, astfel încât să poată modula această temperatură 
cu aproximativ + -5 ° C.  

 

9.5  Temperatura de la Apa Calda Memajera ACM (DHW temperature)  
Daca produceti apă caldă menajeră, aveți posibilitatea să setați această temperatură în 
Prima pornire a cazanului. ,si  această temperatură va fi menținută.  

 
 

9.6  Umplerea snecului de alimentare cu pelet (Filling auger)  
Cand incarcati cu peleti rezervorul, snecul de alimentare este gol. Deci, va trebui  
să-l umplem cu utilizarea acestei funcții. Apasă Start și snecul extern va fi pornit. Așteptați  
aproximativ 10 min, și ar trebui să auziti ca din snecul de alimentare extern, peletii vor cadea 
in arzator. Când auziti acest lucru, apăsați butonul Stop.  Apasă Exit pentru a  merge mai  
departe.  

 
 

9.7  Pornirea cazanului (Start the boiler)  
Puteti porni cazanul pentru prima data daca doriti.  
Puteti porni si din Setare de Baza , Aprindere  
 
If not hit exit, and you can start the boiler in Basic settings, Ignition.  
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10 Ajustarea combustibilului (COMBUSTION ADJUSTMENT)  
Valoriile presetate pentru o ardere corespunzatoare sunt stabilite din  Prima  pornire  a  
cazanului (First boiler start up), prin alegerea puterii corecte a arzatorului. Cu toate  
acestea, există situații în care trebuie să se facă corecție pentru o ardere mai buna. Cosul de  
fum , calitatea de pelleti sau aerul din camera de ardere poate influenta buna ardere a  
peletilor.  
Pentru acest motiv, există o funcție în meniul, numita, Setări de  instalator (Plumber settings) în 
care aveți posibilitatea să modificați viteza ventilatorului și numărul de peleti introdus in  
grătarul de ardere stabilita in % (procente) 
 
 
 

10.1 Parametrii a flăcării   (Flame parameters)  
Dupa mărimea flăcării și culoarea de ardere puteti corecta arderea dupa  exemple de mai jos:  
 

10.1.1 Pellet insuficient , putin  (Low pellets )  
Flăcăra este mica si nu atinge peretele opus al  
cazanului. Trebuie sa cresteti viteza ventilatorului sau  

                     sa cresteti cantitatea de pelleti  introdusa.  

10.1.2 Pellet prea mult (High pellets)  
Flacara este prea mare. Daca deschideti usa de la camera de ardere,  
flacara iese din cazan, inseamna ca trebuie marita viteza ventilatorului 

sau scazuta cantitatea de peleti. 

10.1.3 Prea putin aer O2  (Low O2)  
Daca aerul este insuficient in camera de ardere ,  
flacara va avea o culoare rosie inchisa, 
 
 insotita de fum negru. Trebuie sa scadeti cantitatea de pelleti introdusa sau cresteti 
viteza ventilatorului.  

 
10.1.4 Prea mult aer O2  (High O2)  

Daca aerul este prea mult in camera de ardere , flacara va avea o culoare galbena si 
arderea devine  foarte agresivă. Trebuie sa cresteti cantitatea de pelleti introdusa sau sa 
scadeti viteza ventilatorului.  

 
10.1.5 Flacara corecta (Correct flame)  

Flacara trebuie sa să fie de culoare portocalie și să atingă peretele opus al cazanului. Mai jos 
puteti gasi două funcții care sunt folosite pentru corectarea ardere în%. Utilizați aceste funcții 
pentru a corecta flacara in timpul functionarii.  

 
 
Putere minima Putere maxima 

min power max power 
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10.2 Corectarea ventilatorului  (Fan correction)  
Reglarea  ventilatorului-este  responsabila  pentru  schimbarea  dimensiunii  a  flăcării.  
Modificați viteza ventilatorului numai la functionarea maxima a arzatorului, dar, prin  
schimbarea  acesteia  schimbați  practic  toata  gama  de  modulare  pentru  viteza  
ventilatorului.  

 
Setare Instalator Plumber settings Service settings Setare serviz 

Corectare vantilator Fan correction Auger settup, Work, Setare snec -Lucru 
What you change 
Ce ai schimbat 

 
 

Max fan Viteza ventilator 

speed Maxim 
 

Puteți regla viteza maxima a ventilatorului (Max fan) modificând valoarea % în  (Fan 
correction). Puteți mări sau micșora aceasta valoare , ceea ce înseamnă că modificați o gama larga 
de la viteza ventilatorului de la minim pana la maxim la putere arzătorului . Daca scadeti viteza 
ventilatorului (Max fan speed) ,  limita maximă a regulatorului PID este mai mică, ceea ce 
înseamnă ca viteza ventilatorului este scăzuta în toata gama de modulare PID.  

 
10.3 Corecția puterii  (Power correction)  

Corecția puterii - este răspunzătoare pentru modificarea cantitatii de pelete introdus la  
grătarul de ardere. Schimbati Timpul de alimentare maxim (Feeder time max) si Intervalul  
de Alimentare minim (Feeder interval min) in Setare Service (Service settup) , care sunt valori  
numai la puterea maximă arzătorului.Cu aceste modificari schimbați practic întreaga gama de  
modulare.  

Deci schimbat cantitatea de peleti de la minim la maxim .  
 
Setare Instalator Plumber settings Service settings Setare serviz 
Corectie putere Power correction Auger settup, Work, Setare melc , lucru 

What you change 
Ce ai schimbat 

 
 
 

Timpul de alimentare maxim Feeder Feeder Intervalul de 

time max interval min Alimentare minim 
 

   Puteți ajusta Timpul de alimentare maxim (Feeder timp max) și Intervalul de Alimentare 
minim (Feeder interval min) prin ajustarea valorii % în corectarea putere. Ce Apare 
dacă: 

You can adjust Feeder time max and Feeder interval min by adjusting % in Corecția 
puterii (Power correction). Ce se va intampla: 

daca modificati valoarea in minus in Corecția puterii (Power correction) : va fi in  
scadere  Timpul de alimentare maxim Feeder time max si va fi in crestere Intervalul de 
Alimentare   (Feeder interval min) in acelas timp.  
daca modificati valoarea in plus in Corecția puterii (Power correction) : va fi in  

crestere  Timpul de alimentare maxim Feeder time max si va fi in scadere Intervalul de    
Alimentare        (Feeder interval min) in acelas timp.  
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11 LISTA DE GARANȚIE   (WARRANTY LIST)  
După ce toate etapele de mai sus trebuie sa completati lista de garanție cu semnătura și data 
instalarii. Rețineți faptul că în fiecare manual de utilizare Biopel exista o Lista de garanție 
extinsă  , , lista de garanție ce poate fi completata pentru a crește garanția standard până la 5 
ani pentru îmbinări sudate si etanșeitate.  
Data de control a calității________________________________  
Data de vanzare_______________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de garanție extinsă  (Extended warranty list):  
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12 LEGATURI ELECTRICE PCB    (CONNECTION BOARD PCB)  
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12.1 Sursa de alimentare     (Power supply)  
Sursa de alimentare se afla in partea de dreapta de sus a  
plăcii  de  conexiune.  Cablu  de  alimentare  este  conectat  în  
comutatorul principal, care este langa bordul de conexiune de 
impamantare.  

Aceasta este singura legătură in bordul de conexiune , nu puteți 
deconecta fără șurubelniță. Există, de asemenea 2 buc de  
siguranțe de 230V/2A de pe placa pentru o protecție împotriva 
scurtcircuitelor sau la defectarea unei componente.  
Distribuția energiei electrice se face pe panoul de conectare PCB ,  
alimenteaza Panoul de Control V8  și alimenteaza motorul arzatorului  
, ventilatorul si spirala de aprindere cu sursa de alimentare 230V.  
Al doilea cablu care leaga Panoul de Control V8 si arzătorul este de joasa 
tensiune pentru : senzor de incendiu și senzor de  
temperatură arzator.  

 

12.2  Conectarea Arzator  (Burner connections)  
 
Sunt doua cabluri din Bordul De Conexiune catre arzator. Din cauza unei diferite de niveluri de 
tensiune, senzorii de incendiu și senzorii melcului sunt separate in cablul secundar.  
 
12.2.1 Spirala de aprindere, melc, ventilator (heater, feeder, fan)  

 

Toate conexiunile sunt realizate de OPOP și  
pleaca din bordul de conexiune în Arzator PCB.  
Este alimentat cu energie de 230V deci trebuie să fie 
separat de alte tensiuni mai mici care merg spre 
arzător de la  Panoul de control v8.  

 
 
12.2.2 Senzor de lumina , senzor melc de alimentare (fire sensor, feeder sensor )  

Componentele de joasa tensiune sunt legate din Panoul de Control V8 la 
arzator printr-un cablu. Există un senzor melc alimentare, (feeder sensor), 
care  este  o  protecție  împotriva  supraîncălzirii arzătorului  și,  de 
asemenea, un senzor de lumina (fire sensor), care este responsabil pentru 
tranziția între aprindere și PID in faza de lucru.  

Datorită compatibilitatii electromagnetice, trebuie să existe două cabluri 
pentru fiecare  nivel  de  tensiune.  Aceasta  ajută  la  prevenirea 
interferențelor între dispozitive și ajută la prevenirea scurtcircuitelor de la 
Arzatorul PCB.  
 

Sunt două mufe pentru această reacție pe arzator PCB, iar cea mai mică  
este de componente de joasă tensiune menționate în prezentul alineat.  
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12.3 Senzor gaze arse, ACM, cazan  (CH, DHW and Chimney temp. Sensor)  
Senzorul de temperatură a gazelor arse și a cazanului sunt  
conectate din fabrică. Senzor ACM este o opțiune și trebuie să-l  
cumparati, dacă utilizati boiler de apă caldă (ACM) cu o pompa  
legata in Panoul de Comanda V8. Acest senzor ACM are o  
lungime de 2,5 m si poate fi extins în cazul în care este necesar.  
Conectarea senzorului ACM este același ca și pentru  alți  
senzori, cum ar fi senzorul de temperatură din cazan.  

 
12.4 Protectia inpotriva supraincalziri a cazanului (Thermal protection)  

Există un senzor de temperatură de siguranță conectat în placa de conectare.  
Fiecare sistem electronic folosit de catre Panoul de Comanda și restul  
dispozitivele trebuie să aibă cel puțin două mecanisme de protectie si de 
siguranta, separate, împotriva supraîncălzirii. Noi folosim un senzor suplimentar 
pentru acest motiv.  

Acest senzor trebuie sa fie introdus intr-o teaca care este la iesirea turului din 
cazan.  
Vă recomandăm să fixati cablul care merge de la senzorul de temperatură în 
placa de conectare, astfel incat, nimeni sa nu poata scoate senzorul prin 
folosirea forței rezonabile.  

 

Bordul de conexiune este facut pentru instalare mai ușoară a tuturor componentelor. Există unele  
componente care utilizează 230V. Accesoriile trebuie să fie conectate prin folosirea șurubelniței.  
Alte accesorii, cum ar fi sonda lambda, regulator cameră RT10 sau modul de supapă CS 431 N ,  
pot fi usor conectate prin cablul RJ45. Există două mufe la cablul RJ45. Dacă utilizați mai multe  
accesorii, puteți folosi întotdeauna un adaptor pentru mai multe conexiuni RJ45. Numărul  
conexiunilor RJ45 nu sunt limitate astfel încât prin adaptor se pot conecta mai multe accesorii  
la fel daca e nevoie .  
 
Descriere a tuturor senzorilor conectate în placa de conectare este prezentat mai jos impreuna cu 
descrierea modului de bază pe internet..  
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13 Senzori  si alte cabluri  (SENSORS AND OTHERS)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toti acesti senzori și cabluri sunt conectati la placa de conectare și arzător PCB de catre fabrică. 
Fiecare senzor are o lungime exacta. Senzorul de temperatura poate fi prelungit maxim 5m dacă este 
necesar, pentru conexiuni mai lungi , de exemplu- senzorul de apă caldă menajeră. In imaginea de mai 
sus aratam senzorii care sunt inclusi la livrarea de bază a cazanului.  
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14 Modul Internet  (INTERNET MODUL PCB)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modulul Internet este instalat în fiecare cutie de conexiune (Connection board). Dacă deschideți,  
puteți găsi modulul internet și priză RS pentru cablul Ethernet.  
Modul este alimentat de către un cablu de alimentare de 9V. Transformatorul pentru această 
tensiune este deja montat pe placa de conexiune. Există o mufa RJ45 pe partea de sus la bordul de  
conexiune. Aici se poate conecta modemul sau routerul folosind un cablu cu o lungime 
necesara, care leaga modulul internet cu routerul.  

Exista trei indicatoare luminoase pe Modul Internet. Prima indica faptul ca Modulul Internet 
lucreaza , este in functiune.Al doilea indica receptia datelor de pe ruter legat , si ultima pentru 
transmiterea datelor catre router.Indicatorul de transmisie si de receptie sunt pe mufa RJ45 pe 
partea de jos care se afla pe placa de conectare.  
 
 

Urmați instrucțiunile din manualulul de instalare a Modulului Internet pentru a conecta cazanul 
pentru servizare prin internet. Puteți descărca acest manual de pe site-OPOP tehnic.  
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15   Schema placa arzatorului (BURNER PCB)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiecare arzător are aceeasi placa electronica, care leagă toate componentele de la 
arzator catre Panoul de Comanda sau in cutia de conexiune. Pentru fiecare dimensiune a 
arzătorului sunt utilizate diferitele tipuri de componente, având în vedere tipul exact al 
motorului, ventilatorului și așa mai departe.  
 

Există, de asemenea două cabluri principale la bordUL de conectare.Cel mai mare, de  
230 V, alimenteaza spirala de aprindere , motorasul si ventilatorul din arzator. Al doilea,  
este pentru senzorul de temperatura , senzorul de lumina care sunt de joasa tensiune..  
 
 

Observati conexiunile electronice din imaginea de mai jos.  



 
 
Biopel line - Biopel instalation manual 47 
 

16 FULL ELECTRONIC CONNECTION 
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17    Exemple de instalare      (EXAMPLES OF SYSTEM INSTALATION) 
 

Fiecare instalator poate folosi propriul  sau sistem de instalare cu componentele sale.  
Cu toate acestea, vă recomandăm câteva tipuri de bază de instalare , pentru a obține o 
funcționare perfecta cu toate componentele oferite pe care le vindem împreună cu tot 
sistemul de încălzire Biopel.  

Proiectul pentru sistemul de incalzire trebuie sa cuprinda:  

protectia impotriva temperaturii joase care scade din viata cazanului ( bypass).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selectarea priorităților, dacă folosiți mai multe circuite pentru incalzire. Prin utilizarea vanei de 
amestec si configurarea prioritatilor unuia, fata  de celalalt (circuit de incalzire ambient sau ACM, 
etc.)  
 
 
 

In cazul in care folositi un senzor de temperatura externa care este un lucru standard pentru  
cazanele Biopel , trebuie setate daca doriti sa actioneze asupra vanei de amestec principal .  

 
                           In caul in care folositi un dispozitiv de control al temperaurii  (termostat de camera) , care  

influenteaza functionarea cazanului, trebuie setat in panoul de comanda V8. Există un meniu  
dedicat în Setări  Instalator - termostat de cameră din panoul de control V8 pentru  
aceasta. Functionarea cazanului depinde de unitatea exterioara , deci cum va fi programat.  
 
 
 
Mai jos puteti gasi exemple de baza de functionare , pentru cazanele instalate in case cele mai 
comune pentru un cazan Biopel , cu componentele suplimentare cum ar fi : modul valva 
CS431N termostat de camera RT10.  
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17.1 Instalare de baza cu un circuit (Basic instalation for one circuit)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.2 Central heating and DHW  
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17.3 Tree or more circuits  
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ECHIPAMENTE ADITIONALE  
 
Se pot conecta mai multi senzori la arzator  
Senzor tmperatura fum:  
Valoarea temperaturii apare afisata pe panou.  
 
Regulator de O2:  
Regleaza cantitatea de oxygen pentru arderea corecta a peletilor.  
 
Senzor de temperature exterior:  
Decupleaza arzatorul in functie de temperatura exterioara.  
 
Senzor de temperature si vana cu 3 cai  
Permite intrarea apei calde in sistem doar la  

temperatura setata  

Senzor rezervor  
Indica cantitatea peletilor in rezervor  
 
Compresor:  
Este utilizat pentru curatarea automata a arzatorului.  

Contor apa:  

Interface:  

In interfata aveti mai multe posibilitati de reglare. 
Caracteristicile principale sunt:  

*Puteti vizualiza arderea peletilor.  
*Puteti vizualiza valorile si functionarea cazanului de la  

distanta prin intermediul internetului si prin telefon(WAP).  
*Poti sa urmaresti consumul peletilor conform unui grafic.  

*Cu acest program puteti economisi consumul de peleti.  
*In caz de avarie va informeaza printr-un mail.  
*Sunt peste 40 de optiuni de programare a arzatorului.  
*Si multe altele .....   
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19 LIST OF TERMS  
 
Control unit v8 - Panoul principal V8 -al cazanului  
Connection board - Cutie de conexiune -pentru toti accesori  

Compact tank- Rezervor care se află lângă centrală și bordul de conexiune și panoul de  
 comanda V8 se va monta pe el.  

External tank - Rezervor exterior -care are diverse dimensiuni și va trebui să utilizați un melc  
 extern pentru funcționarea corectă.  
External auger - Snec de alimentare -Lungime de 2 sau 3m si se foloseste la rezervor extern. 

Internal auger - Melc din arzator.  

Burner - Arzător - este împachetat separat și trebuie să fie asamblate la cazan. 

Boiler body - Corp cazan  
Boiler size - Puterea cazanului  

Burner PCB - Panou electronic de pe arzator  
Internet modul - pentru sistemul on-line, situat în interiorul bordului de  conexiune  

CH temperature sensor - senzor de temperatura al corpul cazanului  
DHW temperature sensor - senzor de temperatura a apei calde menajere.  
Outside temperature sensor - senzor conectat în Modulul CS 431N  folosit la supapa pentru 
funcționarea echitermica.  
Chimney temperature sensor - senzor care trebuie să fie instalat în coș  

Burner temperature sensor - protecția împotriva supraîncălzirii a arzătorului  

Power cable 230V - cablu de alimentare 230V in placa de conectare  

Pellet auger cable - cablu de la bordul de conectare la melcul de peleti  
Fire sensor - componentă a arzătorului, detectează flacăra de pe grătarul de ardere  
Accessories - toate modulele și alte dispozitive care pot fi conectate în  bordul de 
conectare.  
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CERTIFICAT DE GARANTIE - CAZAN PELETI  
 

Nr. _____________ din ____________  

Denumire produs:_______________________ Tip: _____________________ 

Marca producator________________________________________________ 

Seria de fabricaţie:_______________________  
 
 
 
IMPORTATOR: SC Talentum SRL,B-dul A.Vlaicu,nr.74,Satu Mare  
 
 
 
VANZATOR: _____________________________ FACTURA/DATA:___________________  

CUMPARATOR: _________________________________ Factura/Data:_______________ 

Adresa____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Durata medie de utilizare  10  ani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTATOR 

Am luat la cunoştinţa de precizările 

făcute de prezentul certificat 
 
 

L.S. 

 

Termen de garanţie - 2 ani (Partea electronica)  

 - 5 ani Extins (Corp cazan) 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÂNZĂTOR , CUMPĂRĂTOR , 
 
 
 
 
 
 

L.S.  

_____________ __________________ ______________________ 



 
 
Biopel line - Biopel instalation manual  

 
 

Stimate cumpărător, vă mulţumim pentru alegerea făcuta în achiziţionarea acestor  
echipamente. Echipamentul a fost testat şi avizat in conformitate cu Ordinul 310/2003 pentru  
aprobarea prescripţiei tehnice PT C 9-2003  "Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea,  
montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnica si repararea cazanelor de apa calda si a  
cazanelor de abur de joasa presiune", dar pentru ca utilizarea lor sa nu vă creeze probleme,  
sunt necesare o instalare,folosire şi întreţinere în conformitate cu instrucţiunile aferente. In  
situaţia în care aveţi probleme de exploatare a acestui produs, vă rugăm să apelaţi la firmele de  
service  menţionate  in  acest  certificat.  Pentru  interventii  neautorizate  produsul  pierde  
garantia.Garanţia produsului menţionat în prezentul certificat de garanţie este asigurată pe toata  
durata în care se respectă prescripţiile tehnice din manual,din normele si normativele in  
vigoare. Împreună cu certificatul de garanţie, la fiecare solicitare de service, trebuie prezentată şi  
factura de achizitionare a produsului.  

 

1.  CONDIŢII DE GARANŢIE  
 
1.1 Durata garanţiei pentru cazan este de 2 ani , si 5 ani cu garantia extinsa pe sudura sau etansitate.  

 
ATENTIE! Senzorul de oxigen, senzor de lumina, si gratarul de ardere (tavita) sunt considerate consumabile, 
garantia nu este valabila pentru aceste componente!  
1.2 Garanţia se derulează de la data punerii in funcţiune a echipamentului, dar nu mai mult de 2 (două) luni de la data 
achiziţionării . Garanţia acoperă produsul şi toate părţile sale componente, întelegându-se prin aceasta 
repararea sau furnizarea gratuită a oricărei piese care prezintă defecte de fabricaţie, recunoscute numai de către 
firmele de service menţionate in acest certificat.  

1.3  Montarea  ,instalarea  si  exploatarea  cazanului  sa  se  faca  cu  respectarea  prescriptiei  tehnice  PT  C9,I  
13-02”Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala”,I 13/1-02”Normativ privind  
exploatarea instalatiilor de incalzire centrala,GP051-00,“Ghid de proiectare,executie si exploatare a centralelor  

termice mici”, a manualului aparatului..  

1.4 La punerea in funcţiune, firma de service va intocmi un proces verbal de punere in funcţiune care va fi semnat de 
reprezentanţii beneficiarului, proiectantului si executantului instalaţiei.  

1.5 Firma de service agreata va asigura intervenţia pentru service in maximum 48 ore de la data inregistrarii solicitarii.  
In cazul in care se constată defecţiuni datorate instalarii,exploatarii incorecte a echipamentelor, beneficiarul va  
suporta contravaloarea pieselor înlocuite şi a deplasării la intervenţie, in conformitate cu tarifele practicate de firma  

de service.  
 
1.6 Drepturile consumatorilor conferite prin Legea 449/2003 sunt:  

 
Art. 9  
Vanzatorul este raspunzator fata de consumator pentru orice lipsa a conformitatii existenta la momentul cand au fost livrate 
produsele.  
Art. 10  
In cazul lipsei conformitatii, consumatorul are dreptul sa i se aduca produsele la conformitate, fara plata, prin reparare sau  
inlocuire, in functie de optiunea consumatorului, conform art. 11, sau sa beneficieze de reducerea corespunzatoare a pretului ori de 
rezolutiunea contractului privind acele produse, in conditiile art. 13 si 14.  
Art. 11  
(1) In cazul lipsei conformitatii, consumatorul are dreptul de a solicita vanzatorului, ca masura reparatorie, inlocuirea sau 
repararea produsului in functie de optiunea sa, in fiecare caz fara plata, cu exceptia situatiei in care aceasta solicitare este 
imposibila sau disproportionata.  
(2) O masura reparatorie va fi considerata ca disproportionata, daca ea impune vanzatorului costuri care sunt nerezonabile in 
comparatie cu cealalta masura reparatorie, luandu-se in considerare:  

a) valoarea pe care ar fi avut-o produsele daca nu ar fi existat lipsa de conformitate;  
b) importanta lipsei de conformitate;  
c) daca cealalta masura reparatorie ar putea fi realizata fara un inconvenient semnificativ pentru consumator.  

(3) O masura reparatorie va fi considerata ca imposibila daca vanzatorul nu are un produs identic pentru inlocuire.  
(4) Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi facuta in cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilita de comun acord intre 
vanzator si consumator, si fara niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luandu-se in considerare natura produselor si 
scopul pentru care acesta a solicitat produsele.  
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Art. 12  
Termenul fara plata, prevazut la art. 10 si 11, se refera la costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv 
costurile postale, manopera si materialele.  
Art. 13  
Consumatorul poate solicita o reducere corespunzatoare a pretului sau rezolutiunea contractului in oricare dintre urmatoarele  
cazuri:  

a) daca nu beneficiaza nici de repararea, nici de inlocuirea produsului;  
b) daca vanzatorul nu a luat masura reparatorie intr-o perioada de timp rezonabila;  
c) daca vanzatorul nu a luat masura reparatorie, conform art. 11 alin. (4), fara inconveniente semnificative pentru 

consumator.  

Art. 14  
Consumatorul nu este indreptatit sa solicite rezolutiunea contractului, daca lipsa conformitatii este minora.  
Inlocuirea produselor defectate in perioada de garantie se va face numai atunci cand nu pot fi reparate, sau atunci cand durata de 

nefunctionare din cauza deficientelor aparute depaseste 10 % din termenul de garantie.  
 

2. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE  
 

2.1 Punerea in functiune se va face numai de catre una dintre firmele mentionate in acest certificat de garantie .  

2.2 Pentru realizarea primei puneri in functiune si acordarea garantiei trebuiesc indeplinite urmatoarele cerinte 
calitative :  

a. cazanul trebuie sa fie corect instalat si racordat la cosul de fum  
b. cosul de fum trebuie sa aiba tiraj corespunzator, sa fie verificat si autorizat de catre o firma autorizata in acest  
 sens  
c.sa fie asigurata o priza de aer neobturabila cu o dimensiune de minim 100 cmp;  
d. instalatia electrica la care se racordeaza echipamentul trebuie sa fie corespunzatoare si sa asigure tensiunea de  
 230 V / 50 Hz. c.a. ± 5%;  
e. echipamentul sa fie montat cu respectarea polaritaţii faza nul;  
f. instalaţia hidraulică trebuia să fie :  

 1 - concepută şi executată corect, conform unui proiect de specialitate;  
 2- spălată de impurităţi înainte de racordarea echipamentului ;  
 3- umplută corect şi complet, aerisită şi cu proba de etanşeitate efectuată;  

a. rezistenta de dispersie a prizei de pământ- înpământarea trebuie să fie în conformitate cu normele în vigoare;  
b. nulul de lucru nu trebuie să aibă curenti reziduali ;  
c.încăperea centralei termice,instalaţia interioara de încălzire şi de alimentare cu combustibil trebuie să fie  
 executate conform  specificatiilor din cartea tehnica a aparatului si a prescriptiilor tehnice in vigoare;  

 
2.3 Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de la punctul 2.2 reprezentantul firmei de service va consemna în  
procesul verbal de punere în funcţiune deficienţele care împiedică funcţionarea echipamentelor la parametrii 
proiectaţi şi în condiţii corespunzătoare de securitate şi nu va pune în funcţiune echipamentul decât după 
remediarea şi înlăturarea acestora.  
 
2.4 Dacă echipamentele nu au fost puse în funcţiune la prima deplasare a reprezentantului firmei de service  
datorită unor deficienţe sau lipsuri datorate beneficiarului, a doua solicitare pentru punerea în funcţiune (după  
remedierea deficienţelor constatate) va fi efectuată pe cheltuiala beneficiarului, la tarifele practicate de firma  
de service.  

 
 

3.  LIMITELE GARANŢIEI  
 
 
3.1 Nu fac obiectul garanţiei :  
-lucrări şi operaţiuni de întreţinere efectuate în timpul exploatării.  
-curăţarea, setarea cazanului in afara punerii in functiune.  
-deficienţe estetice cauzate de manipulări neglijente sau accidente (spărturi,deteriorări ale carcasei)  
-defecţiuni care nu pot fi imputate producătorului, provocate de  :  
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 -utilizarea unei ape cu conţinut de saruri mai mare decat 3,5 mval/l,conform indicativ I13-02”Normativ pentru  
 proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala  

 -existenţa impurităţilor (zgură, mâl, e.t.c.) în instalaţie  
 -fluctuaţii ale tensiunii electrice de alimentare a echipamentelor sub / peste cele de la punctul 2.2 sau pene de  

 curent  
 -folosirii altor combustibili decât cei pentru care sunt construite arzătoarele, precum şi a calităţii inferioare a  

 combustibililor  
 -deficienţe ale instalaţiei sanitare sau de încălzire  

-lipsei tirajului la coşul de fum sau tiraj insuficient  
-îngheţul apei în instalaţie  

 -nerespectarea conditiilor impuse de producator pentru montarea si exploatarea aparatului  
 
3.2 Garanţia se anulează dacă se constată :  

 -intervenţia pentru punerea în funcţiune sau repararea echipamentelor de către alte persoane decât cele  
 autorizate  
 -ruperea sigiliilor aplicate de către reprezentantul firmei care asigură operaţiunile de service în perioada de  
 garanţie  
 -garanţia este nulă in cazul in care producătorul nu a primit certificatul de garanţie completat.  

 
3.3 Garanţia nu dă dreptul la despăgubiri.  
 
3.4 Garanţia este valabilă numai pe teritoriul României.  
 
Certificatul de garantie este in conformitate cu prevederile legii nr. 449/2003, republicata 2008, privind vanzarea 
produselor si garantiile asociate acestora iar aceste drepturi nu sunt afectate prin garantia oferita.  
Orice nouă lege sau hotărâre de guvern va modifica prevederile prezentului certificat.  

 
 
 
 
 
 

Nr.crt Data sesizarii Data constatarii Data eliminarii Nr zile prelungire garantie 
defect defect defect 
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Proces verbal de primire  
 
 
 
 
 
 
 
Subsemnatul________________________________,domiciliat in_______________________,  

str._______________________,nr.______,am primit urmatoarele documente insotitoare pentru  

aparatul__________________________________________si am luat la cunostinta de cele trecute in 
aceste documente:  

 
 

 -corp cazan  

 -cutie arzator+panou de comanda+grup de siguranta+spirala de aprindere rezerva+tub otel+tub flexibil  

-snec  alimentare peleti  

 -rezervor peleti+3 picioare+gura alimentare peleti , sau rezervor compact  

-factura  

 -manualul si ghid de utilizare in lb.romana  

-certificat de garantie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: Semnatura utilizator final 
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GHID DE INTRETINERE  
 
Pentru ca utilizarea cazanelor pe peleti sa fie cat mai confortabila si mai eficienta va rugam respectati  
 recomandarile de intretinere din urmatorul tabel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelul este doar indicativ, intretinerea si curatarea sistemului este indicat ori de cate ori este necesar. 
Curatarea este individuala pentru fiecare utilizator, depinzand de calitatea peletilor, de setarile 
cazanului si de instalatia de incalzire.  
 
Este foarte important ca partile defecte sau cele care nu functioneaza corect sa fie schimbate in cel 
mai scurt timp posibil.  
 
Este indicat ca utilizatorul sa aiba de rezerva un senzor de lumina si o spirala de aprindere.  

O setare corecta nu poate duce la defectiune dupa o perioada de inactivitate.  

 

 

 

 

GHID DE CURATARE  
 

Inainte de a-l curăţa, cazanul trebuie oprit si scos de sub tensiune.  

Opriţi panoul de comandă (apăsaţi butonul on/off timp de 10 secunde) apoi lăsaţi arzătorul să se 
răcească. Deconectaţi arzătorul de la panoul de comandă, demontaţi carcasa acestuia, ţeava de 
legatură între alimentatorul cu peleţi, apoi deşurubaţi arzătorul. Puteţi începe curăţarea.  
 
 

Arzătorul si cazanul trebuie curăţate periodic şi ori de câte ori este necesar. 
Acest lucru va asigura ca arzătorul să funcţioneze cât mai eficient.  
Cu cât cazanul este mai potrivit şi calitatea peleţilor folosiţi este mai bună, cu atât creste intervalul de 
curăţare.  
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Cazanul...  

Curăţaţi cenuşa depozitată în cazan.Scoateti tabla care separa cenusarul de camera de ardere si curăţaţi 
toate suprafeţele interioare a camerei de ardere.  
Curăţaţi cenuşa în zona coşului şi a ţevii de retur.  
Cosarul NU CURĂŢĂ ţeava de legatura dintre cazan si coş, acesta trebuie curăţat periodic. Un aspirator vechi se 
poate folosi pentru curăţare.  
 

Zone de curăţare cazan BIOPEL  
 
 
 
 
 
 
 

Curatarea arzătorului BIOPEL  
 
 

Curăţaţi grătarul de cenuşă şi zgură.  

Curăţaţi încăperea de sub grătar de orice rămăşiţe de pe 
Ştergeţi sesizorul de flacără.  
Verificati daca ventilatorul este curat.  

 

 

 

 

 

 

FOARTE IMPORTANT!!!  ARZĂTORUL VA FI DETERIORAT DACĂ  
        GRÂTARUL NU ESTE POZIŢIONAT  CORECT!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. First boiler start up     cod 1001 de intrare 

1.1 Set time ora exacta   

1.2 Set date data actuala   

1.3 
Set output pover depeding on 
boiler and burner size  

puterea arzatorului de la cazan   

1.4 
Set desired maximum temperature 
of the boiler  

temp. cazanului de functionare setata 
intre  45 -80 grade 

  

1.5 
Set desired maximum temperature 
of hot watwe tank  

temp. a.c.m. setata    

1.6 

Start external auger for filling 
pellets wait until the auger  is filled 
and then disable tha function (start 
,stop) 

pornire alimentarea snecului (in cazul in 
care este gol) 

  

1.7 
Firstboiler start up is done doyou 
want to start the boiler right now? 

comanda pentru -  prima pornire    

2.   Ignition  of Extinction pornirea sau oprirea manuala a cazanului 

          

3. Bazic settings pentru consumator 

3.1 Main screen   (nu se activeaza) 3.1.1 Dispay CH(nu se activeaza)   

    3.1.2 Dispay DHW(nu se activeaza)   

3.2 Ignition of Extintion select (nu se activeaza)   

3.3 CH temperature  45-80 temp. cazanului setata 45 -79   

3.4 DHW temperature 40-75 temp. ACM setata 40 -74   
3.5 Room temp. Decrease 0-30 daca este Term. de camera tip OPOP   

3.6 
Operation mode:                          

(mod de lucru) 
3.6.1 Only CH  numai pentru incalzire 

    3.6.2 DHW priority numai pentru acm 

    3.6.3 Pumps CH+DHW 
incalzire si ACM 
simultan 

    3.6.4 Summer mode perioada de vara 

          

3.7 Cleaning :  (curatare) 3.7.1 
Activation (punct alb pe 
ecran) 

  

    3.7.2 Cleaning period  1-30 min 
perioada de curatare pe 

minut 

    3.7.3 Fan operation time  1-60 min 
perioada de curatare a 

ventilatorului 

    3.7.4 Fan speed  1%-100% 
puterea de curatare a 

ventilatorului 

          

3.8 Tray filled (nu se activeaza)   
          

3.9 
Timetable : (operare fara term. de 
camera) 

3.9.1 Off (punkt alb pe ecran)   

    3.9.2 Mode 1  (MON-SU) luni-duminica 

    3.9.3 Mode 2  (MO-FR)(SA-SU)   

    3.9.4 Set mode 1   

    3.9.5 Set mode  2   



 
 
 
 
 

  3.9.6 Delete data   

          

3.10 Operation history  3.10.1 Alarm time history istoria avariilor  

3.11 Number of ignition    3.10.2 0-98   

3.12 Factory setup Setare de fabrica in caz de nevoie , se pierde setarile efectuate!! 

3.13 Program version Versiunea actuala a programului   

4. Installer settings             PIF 

4.1 
Fan corection                                 
(reglaj fin a ventilatorului) 

4.1.1 (-20 %- 98%) daca e cazul 

4.2 
Power factor                                 
(reglaj fin a puteri arzatorului) 

4.2.1 (-90 %- 30%) daca e cazul 

          

4.3 Manual operation: 4.3.1 Auger melc arzatorului 

  verificarea functionarii manuala 4.3.2 Auger 2 snec de alimentare 

  

in aceste meniuri se poate verifica 
manual daca functioneaza corect 
componentele cazanului fara sa se 
modifice parametrii setate. 

4.3.3 Fan ventilator minim reglat 

  4.3.4 Fan speed ventilator maxim reglat 

  4.3.5 Ignitier rezistenta de aprindere 

  4.3.6 CH pump pompa incalzire 

  4.3.7 DHW pump pompa ACM 

  4.3.8 Compressor compressor 

  4.3.9 Vacuum trans transp. Pelet 

    4.3.10 Dashing evacuare cenusa 

    4.3.11 Exchange clean   

    4.3.12 Mixing valve 1  
vana amestec motorizat 
1 

    4.3.13 Mixing valve 2 
vana amestec motorizat 
2 

          
4.4 Lambda: 4.4.1 Activation   

  se activeaza numai in cazul adaugari 
piesei respective 

4.4.2 Firsttime act. Lambda  1-5   

  4.4.3 Update time  1-5   

    4.4.4 Oxigen change  1-120   

    4.4.5 Fan change  1-120   

    4.4.6 Sun   

    4.4.7 Min. change (-100 -1)   

    4.4.8 Max. change  1-100   

    4.4.9 Lambda 100%  0.1-50   

    4.4.10 Lambda 1 %     0.1-50   

          

4.5 Compressor:  4.5.1 ON pornit 

  
se activeaza numai in cazul adaugari 

piesei respective 

4.5.2 OFF oprit 

  4.5.3 Cleaning period         0,1-5min. 
timp de curatare in 
minut 

    4.5.4 Opening time               1-20 sec 
timp de actionare a 
electrovanei magnetice 



  

  

 

 

4.5.5 Cycle time  1-60   

    4.5.6 
Interval time             
01h-24h 

interval de curatare in 
ore 

  
 
 
 

        

4.6 Compressor 2: 4.6.1 ON   

  se activeaza numai in cazul adaugari 
piesei respective 

4.6.2 OFF   

  4.6.3 Operation time  1-300   

    4.6.4 Interval time  01-24   

          

4.7 Vacuum trans. : 4.7.1 ON   

  se activeaza numai in cazul adaugari 
piesei respective 

4.7.2 OFF   

  4.7.3 Operation time  01-6   

    4.7.4 Switch on time      

    4.7.5 Runing time  1-600   

    4.7.6 Interval time   01-24   

          

4.8 Dashing :  4.8.1 ON   

  se activeaza numai in cazul adaugari 
piesei respective 

4.8.2 OFF   

  4.8.3 Operation time  1-300   

    4.8.4 Interval time  01-24   

          

4.9 Exhange clean : 4.9.1 ON   

  se activeaza numai in cazul adaugari 
piesei respective 

4.9.2 OFF   

  4.9.3 Operation time  1-300   

    4.9.4 Interval time  01-24   

          

          

4.10 Room termostat : 4.10.1 OFF oprit 

  Termostat de camera 4.10.2 
Control of solar heating sys 
(NO) 

  

    4.10.3 
Control of solar heating sys 
(NC) 

  

    4.10.4 Standard room regulator 
termostat de camera 

altul decat OPOP 

    4.10.5 Standard OPOP regulator 
termostat de camera 

OPOP 

    4.10.6 What termostat operates : 4.10.6.1      OFF 

      ce sa dirijeze termostatul ? 4.10.6.2      BOILER 

        4.10.6.3      CH pump 

          

          

    4.10.7 Off by termostat  4.10.7.1      ON 

        4.10.7.2      OF 

          

    4.10.8 Program version   



          

4.11 Mixing valve 1 : 4.11.1 Registration (nr)   

  activarea vana de amestec 1 
motorizat si legat de panou 

4.11.2 Valve state   

  4.11.3 Set valve temperature   

  4.11.4 Temperature control   

    4.11.5 Ruuning time    

  

  
 
 
 
 

 Stroke unit   

 
 
  

 
4.11.6 Minimum opening   

    4.11.8 Hiziny valve tipe   

    4.11.9 Weater -based control    

    4.11.10 Return water valve   

    4.11.11 Additional sensors   

    4.11.12 Pump activation   

    4.11.13  What termostat operates   

    4.11.14 Factory setup   

    4.11.15 Delete valve   

    4.11.16 Program version   

          

4.12 Mixing valve 2 : 4.12.1 Registration (nr)   

  activarea vana de amestec 2 
motorizat si legat de panou 

4.12.2 Valve state   

  4.12.3 Set valve temperature   

  4.12.4 Temperature control   

    4.12.5 Ruuning time    

    4.12.6 Stroke unit   

    4.12.7 Minimum opening   

    4.12.8 Hiziny valve tipe   

    4.12.9 Weater -based control    

    4.12.10 WC conection   

    4.12.11 Return water valve   

    4.12.12 Additional sensors   

    4.12.13 Pump activation   

    4.12.14  What termostat operates   

    4.12.15 Factory setup   

    4.12.16 Delete valve   

    4.12.17 Program version   

          

4.13 GSM module : 4.13.1 Off   

    4.13.2 On   

    4.13.3 Program version   

          

4.14 Internet module : 4.14.1 Off   

  legatura internet 4.14.2 On   

  se face de un expert in I.T. 4.14.3 DHCP   

    4.14.4 IP address   

    4.14.5 IP mask   

    4.14.6 Gateway address   

    4.14.7 DNS address   



    4.14.8 Reset module address   

    4.14.9 Program version   

          

4.15 Temp. of switching pumps   4.15.1 20-54 
pornirea si oprirea 
pompei de amestec la 
temperatura setata aici 

4.16 DHW hystereze   4.16.1 0,1-10 

diferenta de 
temperatura ACM la 
maxim oprit , minim 
pornit 

 
 

4.17 

 
 
Hooper full 

      

4.18 Hooper empty       

4.19 Time        

4.20 Set date       

4.21 MFT sensitivity   4.21.1 .1-6   

4.22 Language selection       
4.23 Factory setup       

          

5. Service setup    meniu pentru serviz autorizat 
5.1 Auger setup setari pentru reglarea si functionare de catre serviz autorizat 

5.1.1 Ignition: 
5.1.1.1 

Preventilation time  1-60 

  perioada de aprindere a arzatorului timp de preventilare inainte de aprindere   secunde 

    
5.1.1.2 

Preventilation speed  1%-100% 

    putere de preventilareinainte de aprindere 

    
5.1.1.3 

Underpur  time  5-120 sec 

    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

    

5.1.1.4 

Delay time  0.10-30 sec. 

    
timpul pe secunde in care ventilatorul este oprit ptr. 

Incalzirea rezistentei de aprindere. 

    
5.1.1.5 

Feed time 1-20sec. 

    melc de la arzator in functiune dupa alimentare 

    
5.1.1.6 

Feed interval  0,10-15min. 

    perioada de reincarcare arzator 

    
5.1.1.7 

Fan speed    1-100% 

    putere ventilator la pornire minim 

    
5.1.1.8 

Fan speed 2   1-100% 

    putere ventilator dupa pornire de lucru 

    
5.1.1.9 

Heater protection  1-30 min. 

    timp acordat pentru aprindere 

    
5.1.1.10 

Lumidity     1-5000 

    sensibilitatea senzor de  lumina pe perioada de func. 

    5.1.1.11 Fan delay   0,1-10 minute 

          

5.1.2 Work: 
5.1.2.1 

Min. feeding work 1-250 sec 

   
in perioada de functionare a 

cazanului 
 

minim timp de lucru snec de alimentare  

  
5.1.2.2 

Max. feeding work   1-250 sec 

    maxim timp de lucru snec de alimentare ( 

    
5.1.2.3 

Min. feeding pause  1-250 sec 

    minim pauza snec de alimentare  

  
Atentie invers proportional 5.1.2.4 

Max. feeding pause  1-250 sec 

  maxim pauza snec de alimentare 



    
5.1.2.5 

Min. working fan 0%-100% 

    putere minim ventilator in procent 

    
5.1.2.6 

Max fan Power   0%-100% 

    putere maxim ventilator in procent 

    5.1.2.7 Min. revolutions   300-2200 

    5.1.2.8 Max turnover   750-2700 min. 

    

5.1.2.9 

Cleaning period   0-20 ora 

    perioada de curatare maxima pe ora 

    

5.1.2.10 

Operation controll   0,1-20 min 

  

  
 
 
 

timp actionare datelor programate 

          

5.1.3 Extiction; 
5.1.3.1 

Fan speed   1-100% 

  oprirea , stingerea cazanului puterea ventilatorului % 

    
5.1.3.2 

Feed time    1-20sec. 

    timp de functionare melc din arzator 

    5.1.3.3 Feed interval   1-600 sec 

    
5.1.3.4 

Extinction time   0.30-41 min. 

    timp acordat pentru optirea cazanului 

    5.1.3.5 Delay  time   0.01-31min. 

          

5.1.4 Max chimney temp    100-400 temperatura setata max. a gazelor arsa 

5.1.5 Temperature alarm   5-60 min. temp. minima alarma din cazan 

5.1.6 Auger alarm temperature   50-90 temp. alarma arzatorului setat 

5.1.7 Priority temperature   50-75 temp. alarma medie de lucru a cazanului 

5.1.8 Turning CH pump on alarm  70-85 temp. alarma retur a cazanului setat 

5.1.9 Boiler temperature alarm   70-95 temp. alarma ACM 

5.1.10 Feeder delay time   0-200 %       

5.1.11 Fan  5.1.11.1 Min. fan  0-100 %   

    5.1.11.2 Max. fan  0-100%   

    5.1.11.3 Min. revolutions  0-10000   

    5.1.11.4 Max. turnover  0-10000   

    5.1.11.5 Pulses for increase  0-20   

5.1.12 Min. boiler temp.  40-60 temperatura minima a cazanului   

5.1.13 Pulses for increase  0-20       

5.1.14 CH temperature above   5-20       

5.1.15 Histeresis  1-20       
5.1.16 CH pump summer       
5.1.17 Factory setup        

 
 


