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1. Conditii generale de siguranta 

1.1. Conditii generale de siguranta 
1. Cititi manualul de instalare si utilizare si cereti instalatorului dvs. sa respecte conditiile impuse de 

producator. 
2. Racordarea cazanului trebuie sa respecte normativele in vigoare.  
3. Mentineti curatenia in sala cazanelor. 
4. Nu depozitati materiale combustibile in apropierea cazanului. 
5. Nu este permisa deservirea cazanului persoanelor sub 18 ani. 
6. Nu permiteti accesul copiilor in sala cazanelor.  
7. Folositi echipament de lucru corespunzator – mănuși, ochelari de protecție. 
8. Folositi echipament de lucru corespunzator,evitati materialele combustibile.  
9. Atentie la manevrarea usilor cazanului.  
10. Nu puneti pe foc cu parul lung,neacoperit.  
11. Nu racordati mai multe aparate la acelasi cos.  
12. Inainte de a parasi sala cazanelor ,verificati intotdeauna daca usile cazanului sunt inchise.  
13. Verificati periodic presiunea apei din instalatia de incalzire si functionarea corespunzatoare a 

elementelor de siguranta(termostat de siguranta,supapa de sig-uranta,etc.). 
14. Asigurati-va sa nu inghete apa din instalatie sau din vasul de expansiune deschis.  
15. Folositi numai combustibilul pentru care este destinat cazanul.  
16. Nu lasati cazanul nesupravegheat,asigurati descarcarea termica a cazanului pentru cazul in care 

se opresc pompele de circulatie.  
17. In cazul supraincalzirii cazanului goliti cazanul de combustibil si lasati cazanul sa se raceasca. 

18. Orice interventie sau reparatie se va face numai de catre persoane autorizate ,cu cazanul oprit 
,scos de sub tensiune si racit. 

19. În timpul manipulării capacelor laterale, deconectați cazanul de la rețea electrica , deconectând 
ștecherul din priză. 

20. Respectati semnalele de avertizare de pe cazan. 
 

1.2. Prevenirea incendiilor pe durata instalarii si utilizarii  
(Selected from ČSN 061008/1008 – Fire safety of local appliances and heat sources) 
 

Pastrati o distanta de min. 200 mm fata de pereti la instalarea cazanului.Aceasta distanta este valabila 
pentru cazane si legaturi la cos plasate langa materiale cu grad de inflamabilitate B,C1 si C2. (clasele de 
inflamabilitate sunt enumerate în tabelul de mai jos) 
Este necesar să se dubleze distanța de siguranță de 200 mm, în cazul în care cazanele și canalele de fum 
sunt amplasate în apropierea unor materiale inflamabile din clasa C3. 
De asemenea, este necesar să se dubleze distanța de siguranță si în cazul în care , clasa de inflamabilitate 
a materialului nu poate fi determinată. 
Daca cazanul este amplasat pe pardoseala din  material inflamabil atunci pardoseala trebuie sa fie acoperita 
cu material neinflamabil,astfel incat aceasta sa depaseasca conturul cazanului cu cel putin 100 mm,iar pe 
partea frontala aceasta distanta trebuie sa fie cel putin 300 mm 
Pardoseala unde va fi montat cazanul trebuie realizat din orice material cu gradul de inflamabilitate din clase 
A . 
 
 
 

Gradul de inflamabilitate Materiale de constructie si diferite produse 

A- materiale neinflamabile  Granit,beton,placi ceramice,mortar,tencuiala rezistenta 
la foc,etc. 

B- materiale greu inflamabile Acumina,izomina,placa fibroasa cimentata,placi din fibra 
de basalt,placi din fibra de sticla,novodur,etc. 

C1- materiale cu grad de 
inflamabilitate scazut 

Lemne foioase (stejar,fag),placi din material 
fibrolemnos,furnir,sirkolit,werzalit,hartie calita,etc.  

C2- materiale cu grad de 
inflamabilitate mediu 

Lemn conifer(pin,molid),placi aglomerate,placi de 
pluta,pardosea de cauciuc(Industrial,Super),etc. 

C3- materiale cu grad de 
inflamabilitate ridicat 

Anumite placi fibrolemnoase(Hobra 
Sololak,etc.),celuloza,poliuretan,polistiren,polietilena,etc
. 
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1.3. Deservirea si verificarea 
 

Personalul de deservire trebuie sa respecte manualul de intretinere si utilizare a cazan-ului.Sunt interzise 
interventiile care ar pune in pericol sanatatea sau viata persoanelor! 
Personalul de deservire sa aiba 18 ani impliniti si sa cunoasca manualul de utilizare.Este interzis accesul 
copiilor nesupravegheati in sala cazanelor.Este interzis folosirea lichidelor inflamabile pentru aprinderea 
focului in cazan.Este interzis supraincalzirea cazanului din orice motiv.Este interzis depozitarea materialelor 
inflamabile pe sau in vecinatatea cazanului.Cenusa trebuie depozitata in vase din material neinflamabil 
prevazute cu capac. 
Cazanele trebuie supravegheate periodic in timpul functionarii 
Utilizatorul poate efectua doar reparațiile care consta în înlocuirea simplă a pieselor de schimb livrate (cum 
ar fi  samota refractară monobloc sau cordon de etanșare, etc.). 
In timpul functionarii usile cazanului trebuie sa fie inchise. Orice interventie la cazan se va face de catre 
persoane autorizate  ISCIR . 
  Utilizatorul trebuie sa verifice periodic presiunea din instalatia de incalzire si functionarea corespunzatoare 
a manometrului. 
In cazul supraincalzirii cazanului personalul de deservire trebuie sa inchida aerul primar si sa goleasca 
cazanul de combustibil si de cenusa.Reincarcarea cazanului cu apa se face numai cu cazanul racit!In caz 
contrar cazanul si instalatia de incalzire pot fi avari-ate.Repornirea cazanului se va face numai dupa o 
verificare a cazanului si a sistemului de incalzire,punindu-se accent pe functionarea sistemelor de siguranta. 

1.4.  Amplasare  

Cazanele trebuie amplasate in sala cazanelor cu acces de aer suficient pentru ardere si cu pardoseala din 

material neinflamabil. Amplasarea cazanelor in spatii de locuit (inclusiv holuri) este interzisa!  
Se interzice depozitarea materialelor inflamabile in sala cazanelor! 
 

Avertizare: 
În situații în care există riscul temporar de acces de fum sau gaze inflamabile, sau în timpul lucrărilor 
specifice când pot apărea , un incendiu sau risc de explozie (cum ar fi lipirea linoleum, PVC, etc.), cazanul 
trebuie să fie scoase din funcțiune , timp suficient , înainte de apariția riscului. Nu există elemente din 
materiale inflamabile care pot fi puse pe cazan sau în apropierea acestora pentru o distanță mai mică decât 
distanța specificată în condiții de siguranță! 
 

2. Utilizarea  
 

Cazanele ECOMAX sunt proiectate pentru incalzirea caselor de locuit sau a spatiilor de                              
productie.Cazanele sunt livrate in varianta de baza,controlat numai de catre termostatul cazan-ului sau in 
varianta cu regulator electronic care asigura controlul puterii cazanului,a pompei de circulatie si eventual a 
vanii de amestec. 
Centrala termică trebuie să funcționeze în conformitate cu cerințele pentru parametrii de fum și a sistemului 
de încălzire. Temperatura apei de retur nu trebuie să scadă sub 65 ° C.  Vă recomandăm să utilizați vana de 
amestec și rezervor de acumulare. 
 

Procesul de gazeificare 

 Cazanul cu functionare pe principiul gazeificarii lemnului trebuie sa functioneze in conditii specifice. 

Temperatura optima a cazanului trebuie sa fie de 80 ÷ 90°C. La o temperatura mai scazuta, procesul de 

gazeificare nu se desfasoara corect, drept urmare cantitatea de lemn este relativ mai mare. Uscarea 

lemnului in camera de incarcare este o etapa importanta in cadrul procesului de gazeificare; la temperaturi 

mai mici, lemnul nu atinge temperatura corespunzatoare procesului de gazeificare, acesta fiind perturbat. 

Flacara gazului, formata ca urmare a gazeificarii lemnului, este sursa principala a caldurii in cazanele 

EOMAX.; in cazul in care conditiile necesare pentru derularea corecta a procesului nu sunt indeplinite, 

cantitatea si calitatea gazului format nu vor fi suficiente. Sunt foarte importante: calitatea, umiditatea si tipul 

de lemn ars. Lemnul de esenta tare este cel mai bun – (fag, stejar, carpen, etc.) si cu o umiditate intre 15-20 

%. Este posibila si utilizarea altor tipuri de lemn, cum ar fi molidul, etc., dar vor rezulta mai multe reziduuri de 

ardere, iar camera de incarcare va trebui sa fie incarcata mai des. Pentru masurarea umiditatii lemnului, se 

poate utiliza un higrometru . Alegerea calitatii corecte a lemnului garanteaza functionarea adecvata a 

cazanului. Utilizarea combustibilului cu alti parametri nu garanteaza functionarea corecta a cazanului. 
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3. Descrierea tehnica 

 
Corpul cazanului este sudat din tabla de otel.In partea superioara a corpului se gaseste camera de incarcare 
prevazuta cu usa. In partea inferioara a cazanului se gaseste camera de ardere cu usa pentru cenusar.Cele 
doua camere sunt separate de o placa ceramica cu duze. 
Partea frontala a cazanului este prevazuta cu un canal de aer care separa aerul primar de cel secundar. 
Partea din spate cuprinde preîncălzitorul , canalul a gazelor reziduale,pentru evacuare și a orificiilor de 
curățare. Racordul cel mai mic este  pentru valva de umplere și golire.  
Partea superioară a cazanului se afla racordurile pentru senzorii de scanare (senzor de presiune, senzori de 
temperatură și senzor de siguranță) și racordul tur al apei calde pentru sistemul de încălzire. 
Corpul cazanului este izolat cu vata minerala si acoperite cu elemente de protecție. Conectati ventilatorul de 
evacuare la ieșirea in horn, care este folosit pentru evacuarea gazelor arse catre coșul de fum. Partea 
superioară a corpului cazanului include o buclă de răcire. 
Partea superioară a conductei de gaze arse include o clapetă pentru coș de fum, care este controlat din fața 
cazanului. 

 

Partile componente a cazanului 
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1 USA DE INCARCARE  11 INTRERUPATOR PRINCIPAL 

2 USA DE CURATARE  12 BUCLA DE SIGURANTA PRT. RACIRE   

3 BUNCAR CAZAN  13 CAPAC PRT. CURATARE 

4 CAMERA DE ARDERE  14 TEAVA IESIRE FUM 

5 CLAPETA FUM  15 MANER CLAPETA FUM 

6 CLAPETA USA  16 MANOMETRU 

7 RACORD TUR  17 REGULATOR  AER ASPIRATIE 

8 RACORD RETUR  18 CAPAC SUPERIOR PTR. CURATARE 

9 MUNER USA  19 CAMERA DE IESIRE GAZE ARSE  

10 PANOU DE COMANDA      

 

 

4. Date Tehnice 
 
 

  Tip cazan    Tip cazan 

  ECOMAX 30 ECOMAX 40 ECOMAX 50    
ECOMAX 

30 
ECOMAX 

40 
ECOMAX 

50 

Greutate 
[ kg ] 320 360 454  

Puterea termica [kW] 30 40 50 

Legatura Tur / Retur 
Js G2 1/2"  G2 1/2"  G2 1/2"   

Puterea termica 
nominala 

[kW] 30,37 38,43 46,49 

Legatura buclă de răcire 
(filet interior) Js G 3/4" G 3/4" G 3/4"  

Classificarea   4 4 5 

Legatura de umplere / 
descarcare (filet interior) Js G 1/2" G 1/2" G 1/2"  

Randament [%] 86,27 87,5 88,73 

A – lățimea totală a 
cazanului [mm] 718 718 790  

Consum 
combustibil 

[kg/ho
ur] 

8,093 9,902 11,711 

B – Inaltimea cazanului 
[mm] 1132 1132 1310  

Temperatura 
gazelor arse 

[°C] 164,2 180,25 196,3 

C – Adancimea cazanului + 
exhaustor [mm] 848 (+ 295) 998(+295) 1030 (+295)  

Tiraj cos [Pa] 18,2 16 13,7 

D – Inaltimea record cos 
[mm] 920 920 1110  

Perioada de 
ardere 

[hours] 4 to 6 

E – Inaltimea record 
alimentare cu apa [mm] 183 183 183  

Pressiunea 
maxima 

[Bar] 2 2 2 

Grosime perete interioare 
/ardere 

[mm] 6 6 6  

Temperatura 
maxima a apei din 

cazan 

[°C] 90 90 90 

Grosimea perete exterioara   
/apa [mm] 3 3 3  

Temperatura 
minima la retur 

[°C] 65 65 65 

Diametru racord gaze de 
ardere [mm] 160 160 160       

Adancimea camerei de 
ardere [mm] 396 546 594       

Dimensiunea usi de 
incarcare [mm] 262x442 262x442 312x442       

Consum electric (maximum) [W] 312 
    

Conexiune electrica 
[V,Hz.

A] 
230 / 50 / 2 

 
   

Volum camera de incarcare [l] 120 170 200 
      

Volum apa din cazan [l] 60 68 78 
      

Lungimea maxima bustean [cm] 35,5/22 53,5/22 58,5/22 
      

Combustibil   Lemn , bustean cu o umiditate max. 20% 
    

Randamentul si puterea au fost masurate folosind combustibil cu umiditate de 11%. 
 

5. Combustibil 
 
Combustibilul folosit este lemnul.Calitatea lemnului nu este specificata,dar randamentul si puterea cazanului depind in 
mare masura de aceasta.Recomandam folosirea lemnului la lungimea maxima admisa. Umiditatea maxima a lemnelor 
sa nu depaseasca 15%.In timpul procesului de ardere lemnele umede elimina apa , care condenseaza pe peretii 
cazanului si in cos.Condensul contine acizi  care reduc mult durata de viata a cazanului si a cosului . Folosirea 
lemnelor umede influenteaza in sens negativ si puterea cazanului.. 

 
 

 

Tabel orientativ cu puterile calorice a lemnelor in functie de umiditate 

 

mailto:office@talentumsm.ro


SC TALENTUM SRL – Satu Mare  - RO 5525257 – J30/625/1994 – Tel : 0261717170 – office@talentumsm.ro 

 

All rights reserved copyrighted TALENTUM SRL   
7 

Umiditate % Putere calorica conifere Putere calorica lemn esenta tare 

15 4.329 4.057 

20 4.035 3.779 

25 3.740 3.500 

30 3.446 3.222 

35 3.151 2.943 

40 2.856 2.664 

45 2.562 2.386 

50 2.267 2.107 

55 1.973 1.829 

60 1.678 1.550 

 

5.1  Accesorii  
 

Cazanul este livrat cu urmatoarele accesorii: 

 
Perie metallic                         1 pc                          Robinet de umplere         1pc 
Rascheta                                1 pc    Certificat de garantie       1 pc 
Ventilator eliminare fum         1 pc              
Manual de utilizare                 1 pc   

6. Pregatirea cazanului pentru utilizare 

6.1. Standarde obligatorii cu privire la proiectarea si instalarea cazanelor 
 

Cazanele cu functionare pe lemne trebuie sa fie instalate in conformitate cu normativele si reglementarile in 
vigoare in teritoriu (vezi si Prescriptiile tehnice ale ISCIR, PT C 9 – 2003). Cazanele cu gazeificare a 
lemnului ECOMAX sunt potrivite pentru instalatii inchise. 
Este obligatorie folosirea unei vani de amestec in circuitul de incalzire si a unei supape de descarcare termica 

TS130. In cazul in care nu se doreste folosirea supapei de descarcare termica, se va asigura in alt mod descarcarea 
termica a cazanului pentru cazul in care s-ar lua curentul si pompele de circulatie s-ar opri. 

La fiecare inceput de sezon de incalzire se recomanda o verificare si o revizie a cazanului si a 

sistemului de incalzire.! 

6.2.  Racordarea cazanului la sistemul de incalzire 
 

     Cazanul se racordeaza la sistemul de incalzire cu ajutorul flanselor.Montati supapa de descarcare 

termica TS130. Conectati supapa de siguranta ST 130 la una dintre racordurile de serpentina de racire de ¾ 
si montati sonda de masurare intre ele la cazan.  Conectati le retea publica sonda ST 130 pentru 
alimentarea la apa rece. Celalalt record de ¾ a spiralei de racier legati la canalizare.  În caz de 
supraîncălzire a cazanului, ventilul cu termostat încorporat în armătura, va porni apa rece în bucla de răcire. 
Apa , după care trece prin bucla de răcire, se scurge în mod automat în sistemul de canalizare. Racordarea 
armăturii de drenaj este o condiție pentru funcționarea cazanului în condiții de siguranță. Conexiunea 
cazanului poate fi efectuată numai de către o firmă specializată sau un inginer specialist de încălzire. 

 

Schema racordarii supapei de descarcare termica TS130 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonda TS 130 
sondă de 

temperatură 

Drenaj pentru canal de scurgere 

intrare apă rece de la 

rețeaua publică de apă 

Cazan 

ECOMAX 
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Cazanele sunt parțial protejate împotriva supraîncălzirii prin intermediul termostatului de siguranță TS 130. Acest 
termostat oprește ventilatorul dacă temperatura apei din cazan depășește 95 C. (această stare este indicată de 
indicatorul defecțiune). Cazanului intra în operațiune de ardere regulata și reduce treptat puterea . În cazul în care 
temperatura apei din cazan scade cu cca 15C, termostatul de siguranță pornește ventilatorul, iar cazanul începe să 
funcționeze din nou in parametri normal. 
Acest sistem de protecție a cazanului funcționează eficient numai cu alimentarea continuă a apei rece sub presiune, 
care este asigurată de la rețeaua publică de apă rece (să acordat o atenție la instalațiile de apă rece menajeră, în 
timpul de pană de curent). De asemenea este necesar să se țină seama de faptul că sistemele de siguranță 
specificate mai sus sunt pe deplin fiabile și funcționale cand  energia electrică este furnizată. Pentru sistemele de apă 
caldă, cu circulație forțată, prin urmare, este necesar să se rezolve problema prin intermediul conectarii la sistemul de 
încălzire cu circuit gravitational cu ieșire furnizat de 20% din puterea nominală a cazanului 

 

 

 

Schema racordarii cazanului la sistem de incalzire deschis(schema orientativa,fara pretentie de complexitate) 

Schema racordarii cazanului in sistem de incalzire inchis (schema orientativa,fara pretentie de 

complexitate)

 
 

 
 

Supapa de siguranta sa deschida la 180 kPa.Supapa de siguranta se monteaza pe turul in-stalatiei inaintea 

primului robinet. 
Schema racordarii cazanului in sistem de incalzire cu circulatie fortata 

La varianta de baza(fara regulator electronic)se impune folosirea unui termostat de conducta pentru comanda pompei 

de circulatie. La varianta cu panou electronic pompa este comandata de catre panoul electronic.. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vas de expansiune deschis 

Vana de amestec 

Cazan 

Cazan 

Supapa de siguranta ST 130 

Vana de amestec 

Supapa de siguranta ST 130 

ACM boiler 

Vana de amestec 

Vas de expansiune 

inchis 

Pompa 
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6.3.  Instalarea in sistem pentru incalzire 

 
In cazul folosirii unui vas de expansiune deschisa , nu este necesar asigurarea dispozitivului de supraincalzire ST 130. 
Vasul de expansiune deschisa trebuie sa fie conectat de cazan si trebuie sa fie in cel mai inalt punct al sistemului de 
incalzire. Vasul de expansiune deschisa trebuie sa fie dimensoionat pentru a gestiona schimbarea volumului de apa 
care rezulta prin incalzire sau racier. Vasele de expansiune trebuie echipate cu o conducta de preaplin , cu circulatie 
libera.Tubulatura de la  preaplin trebuie confectionat astfel incat sa se scurga cele mai mari debite de apa care iese din  
sistem in conditi de siguranta maxima. Acest lucru se poate obtina cand teava de evacuare este mai mare decat teava 
care face legatura intre cazan si vas de expansiune. Trebuie protejat obligatoriu inpotriva inghetului. 
 

 
1 Sursa de caldura 
2 Vas de expansiune 
3 Tubulatura de siguranta 
4 Tubulatura vas expansiune 
5 Tubulatura preaplin 
6 Racord de alimentare 
7 Limitator de nivel 
8 Conducta de intoarcere 
 
 
Exemplu pentru legatura unui vas de expansiune deschisa 

 

6.4. Dispozitiv pentru evacuarea agentului supraincalzit 
 

Supapa de siguranta cu doua cai este utilizat pentru indepartarea excesului de caldura din cazan cand 

temperature apei depaseste 95 °C   In cazul cand cazanul este echipat cu o supapa de siguranta cu 2 cai , iar 
cazanul depaseste temperature de 95 °C , supapa permite intrarea apei rece in circuitul sau , pana cand temperatura 
din cazan scade la limita permisa. In momentul in care supap de sigurata pentru racier opreste , inchide si alimentarea 
cu apa rece din sistem.       

 

 

 

 

A – alimentare cu apă rece 
B – ieșirea din cazan 
C – evacuare apa uzata 
D – intrare in cazan 
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Supapă de siguranță cu două căi DVB 1 - 02 

 

 
 
1 - Cazan 
2 – Supapa de siguranta cu 2 cai DBV 1 – 02 (ST 130) 
3 – Supapa de siguranta 
4 – Supapa de sens 
5 – Filtu Y 
6 – Robinet cu bila 
7 – Pompa de circulatie 
8 – Descarcare apa incalzita in exces  
9 – Robinet de golire 
I  - Alimentare apa rece 
II – Apa incalzita pe tur 
III – Apa retur 
 

 

Date tehnice privind supapa de siguranta cu doua cai DBV 1-02 ( din Regulus) 
Temperatura de deschidere(limita):  100 °C (+0° - 5°C) 
Temperatura maxima: 120°C 
Presiunea maxima a cazanului: 300 kPa 
Presiunea maxima a apei: 600 kPa 
Debitul nominal la delta p 100kPa: 1.9 m3/h 
 

Aplicatia 
Supapa de siguranta cu 2 cai sant proiectate pentru cazane inpotriva supraincalziri. Citit cu atentie manualul supapei 
de 2 cai cumparat si respectati indicatiile strict din manualul lui. 
Atentie! Nu inlocuieste supapa de siguranta automata de pe cazan. 
Regulament de intretinere 
Capul supapei de siguranta cu 2 cai, trebuie inspectat annual , in scopul eliminari a unui potential contaminare stability 
pe valve , totodata curatati filtrul Y de pe system de incalzire. 
 

Obtiune pentru descarcarea termica – rezervor de acumulare 

 
In cazul in care volumul dorit este mai mare de 300 l , va recomandam un rezervor de acumulare. 
Calcularea celui mai mic volum din schimbatorul de rezervor 
Vsp = 15 Tb x QN (1-0,3 x (QH/Qmin)) 
Unde: 
VSP – volumul rezervorului de acumulare 
QN – puterea termica nominala in kW 
Tb – perioada de ardere in h (ore) 
QH – sarcina termica a cladirii in kW 
Qmin- cea mai mica putere termica in kW 
Dimensiunile rezervorului de acumulare la incalzirea centrala, operate cu combustibil individual specificat, trebuie ales 
in functie de puterea necesara pentru cel mai mare rezervor de acumulare. Rezervorul de acumulare nu este necesar 
in cazul in care volumul calculat este mai mic de 30. 
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Dimensionarea vasului de expansiune pentru instalatii de incalzire 

Rolul vasului de expansiune este de a compensa variatiile de volum ale apei din instalatiile inchise de 

incalzire, variatii cauzate de diferentele de temperatura. In acest fel, se va pastra o presiune constanta in 

instalatia de incalzire. Spre exemplu, apa incalzita de la 0°C pana la 100°C isi va creste volumul cu 4,5%. 

Asta inseamna ca este necasar un spatiu in interiorul sistemului de incalzire care sa preia excesul de volum 

de apa. Acest spatiu este reprezentat de vasul de expansiune. 

Alegerea unui vas de expansiune: 

Cresterea de volum a apei din sistemul de incalzire este preluata de vasul de expansiune. Asta inseamna ca 

volumul vasului de expansiune trebuie sa fie mai mare decat volumul total rezultat in urma dilatatiei apei 

din sistemul de incalzire. 

Volumul poate fi calculat cu formula: Volumul util  ƞ = e x C 

Unde: 

e = coeficient de dilatare a apei (diferenta dintre dilatarea apei la temperatura maxima din sistemul de 

incalzire si dilatarea apei la temperatura minima din sistemul de incalzire. De obicei Tmax=90°C si 

Tmin=10°C, rezultand valoarea e = 0.0359, conform tabelului de mai jos); 

C = capacitatea totala a sistemului de incalzire (de obicei intre 10 si 20 litri pentru fiecare 1000Kcal/h 

putere boiler); 

Pentru calculul exact al volumului vasului de expansiune ce va fi instalat, se va 

folosi formula: 

 

Unde: 

Ƞ = volumul intern al vasului de expansiune 

Pi = presiunea de pre-incarcare a vasului de expansiune (bar) 

Pf = presiunea maxima setata pe valva de siguranta considerand diferenta in inaltime dintre valva 
de siguranta si vasul de expansiune (bar) 

Exemplu: 

Datele sistemului de incalzire:   

e = 0.0359   C = 400 litri 

Pi = 1.5 bar   Pf = 3 bar 

 

Temperatura apei 

(°C) 

Coeficient de 

dilatare 

Temperatura apei 

(°C) 

Coeficient de 

dilatare 

0 0.00013 65 0.01980 

10 0.00025 70 0.02269 

20 0.00174 75 0.02580 

30 0.00426 80 0.02899 

40 0.00782 85 0.03240 

50 0.01207 90 0.03590 

55 0.01450 95 0.03960 

60 0.01704 100 0.04343 

*se va alege vasul cu volumul imediat superior valorii calculate 
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6.5. Racordarea  orificiului pentru gazelor arse din cazan  la coș de fum 

 
 

Legatura la cos si cosul trebuie sa corespunda reglementarilor in vigoare si sa fie autorizata de catre o firma de 

coserit! 

 

Evacuare gaze arse – teava pentru gaze arse 
 
Legatura la cos trebuie sa fie cel mai scurt posibil avand in vedere pozitia cazanului fata de cos si sa aiba o panta in 
crestere catre cos.Totodata trebuie sa fie confectionat din material  cu rezistenta mecanica si termica suficienta.Legatura la 
cos trebuie sa fie bine izolat astfel incat sa nu permita gazelor de ardere sa ajunga in incinta in care este montat 
cazanul.Trebuie asigurata posibilitatea curatirii acestei legaturi.Sectiunea legaturii si a cosului trebuie sa fie cel putin egal 
cu diametrul racordului gazelor de ardere de pe cazan.Se vor folosi cat mai putine coturi pentru legarea la cos.Cosul 
trebuie sa aiba un tiraj minim de 25 Pa. 
 Conductele gazelor de ardere nu trebuie sa treaca prin alte incaperi.La trecerea prin pereti din materiale inflamabile se vor  
respecta intocmai prevederile legale pentru aceste situatii. 

 
Cosul trebuie sa asigure tiraj suficient pentru eliminarea gazelor de ardere in atmosfera si asigurarea necesarului de 
oxigen pentru arderea combustibilului.Cosul trebuie sa fie izolat. 
 

            Dimensiuni informative pentru cos: 
        20x20 cm____________________inaltime min.7m 
        15x15 cm____________________inaltime min.12m 
        FI 20 cm_____________________inaltime min.8m 
 
Daca tirajul cosului este prea mare(tirajul deschide accesul aerului primar chiar si atunci cand  acesta ar fi normal inchis)se 
va folosi un regulator de tiraj pentru reglarea tirajului optim.Pentru construirea cosului apelati la o firma specializata si  
autorizata! Tirajul necorespunzator influenteaza negativ functionarea,randamentul si durata de viata a cazanului!  
 

6.6.  Racordarea cazanului la alimentarea cu curent electric 

 
Cazanul se va alimenta cu curent monofazic 230V/50Hz+/-5%.Trebuie asigurata o impamintare corespunzatoare.Orice 
interventie la sistemul electric al cazanului se va face cu cazanul oprit,racit, scos de sub tensiune si numai de catre 
electrician autorizat. 

Intervenția neautorizată si instalatia electrica conectata la curent poate duce la deteriorarea acestuia și poate 

provoca leziuni mortale! 

 

6.7.  Utilizarea și întreținerea cazanului 
 
Inainte de folosirea cazanului cititi cu atentie acest manual si certificatul de garantie al cazanului si verificati daca sunt 
respectate toate conditiile pentru functionarea sigura si opti-ma a cazanului! 

 Principii generale 

 
 Privind siguranta tuturor utilizatorilor sistemului, cititi si observati instructiunile de siguranta 

 Prioritar pentru utilizarea sistemului, familiariza-ti-va cu manualul de utilizare si observati recomandarile de acolo. 
Utilizati dispozitivul doar pentru scopurile definite si conform metodelor definite. 

 Elementele sistemului sunt alimentate cu tensiune de alimentare. In timpul manipularii elementelor aveti in vedere 
siguranta si protectia dumneavoastra de pericolul cauzat de curentul electric. Niciodata nu manipulati elementele 
sistemului cu mainile ude si protejati dispozitivul de contactul cu apa. Apa sau alte lichide, obiecte straine in dispozitiv pot 
cauza daune grave dispozitivului cu consecinte serioase pentru siguranta utilizatorului si sistemului de incalzire. 

 Utilizatorii nu ar trebui sa demonteze niciuna din elementele sistemului. Unele elemente sunt alimentate cu tensiune 
de alimentare – pericol de accidentare electrica. 

 Daca oricare parte a dispozitivului cedeaza, acesta trebuie verificat de un profesionist inainte de a-l porni. Chiar si 
daunele care nu sunt vizibile pot cauza un risc de siguranta pentru utilizatori. 

 Niciodata nu folositi elementele de sistem, daca acesta prezinta urme de dauna. 

 In timpul curatirii, nu utilizati lichide inflamabile, ele pot duce la foc. 

 Folositi doar accesoriile originale sau cele recomandate de producator. 

 Toate partile dispozitivului trebuiesc depozitate si pastrate in siguranta in afara acesul copiilor. 
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7. Mod de functionare a panoului de comanda  ST – 81  cu termostat de camera 
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8.  Deservirea si intretinerea cazanului 

         Inainte de folosirea cazanului cititi cu atentie acest manual si certificatul de garantie al cazanului 

si verificati daca sunt respectate toate conditiile pentru functionarea sigura si optima a cazanului! 

 

      8.1   Aprinderea si intretinerea cazanului. 

         Inainte de aprinderea cazanul trebuie curatat periodic pentru indepartarea gudronului si a 
cenusii depuse pe schimbatorul de caldura.Aceste materiale reduc transferul de caldura si implicit 
randamentul cazanului.Curatati cenusa, si duzele din camera de ardere.Indepartati stratul de gudron 
de pe peretii cazanului cu o rascheta.Verificati daca clapeta de aer nu este blocata de cenusa, gudron 
sau bucati de lemn. Clapeta trebuie sa se miste usor. 
          Verificarea si curatarea cazanului se face la  cazan racit si nepornit 
 

 Pasii care trebuie efectuati pentru a aprinde focul in cazan:  

1. Opriti regulatorul.  

2. Deschideti clapeta de gaze arse (2 conducte de evacuare deschise); 

3. Deschideti usa de jos pentru a facilita tirajul natural.  

4. Introduceti aschii, bucati de hartie, bucati mai mari de lemn in compartimentul superior al cazanului; 

5. Dati foc la hartie si inchideti apoi usa de sus.  

6. Deschideti la jumatate usa de jos pentru a asigura un tiraj natural.  

7. Asteptati timp de 15 ÷ 20 min. astfel incat sa se obtina o cantitate suficienta de jar care sa acopere toata 

suprafata gratarului cazanului (circa 10 cm in inaltime) 

8. Introduceti lemn suficient in cazan; puneti lemnele in camera de incarcare.  

9. Inchideti ermetic usa de sus si pe cea de jos.  

10. Trageti catre dvs. clapeta de la conducta de gaze arse (inchideti evacuarea directa spre cos) si porniti 

ventilatorul. 

 

        Cazanul ajunge in acest stadiu in aproximativ 30 minute. 

 

 Functionarea arderii a cazanului poate fi controlat urmarind culoarea fumului care iese din 

horn. Daca lemnele sunt de calitate buna si arderea se desfasoara in conditii optime fumul este 

aproape invizibil. Fumul alb indica arderea lemnelor umezi. Daca fumul este negru si gros 

inseamna ca cazanul nu a ajuns la faza de ardere pirolitica dintr-un motiv oarecare si 

aprinderea trebuie repetata conform procedurii descrise mai sus. 

Daca tirajul este prea mic focul arde mocnind,scoate un fum negru si dens.Aceasta problema 

se poate rezolva apeland la o firma autorizata de coserit, care va stabili si executa masurile 

necesare obtinerii  

unui tiraj optim. 

 

Avertizare: 
Clapeta de aer primar este un element important in controlul de ardere din cazan.Verificat in mod 
regulat sa se pastreze curat conducta pentru aer. Bucatile de lemn cazute , impiedica deschiderea 
complete a clapetei si atingerea randamentului maxim. Gudronul de pe conducta de aer impiedica 
inchiderea etansa a clapetei de aer , rezulta o ardere necontrolata si la supraincalzirea cazanului. Daca 
este necesar, ajustati pozitia clapetei astfel incat sa se aseze etans pe gura de aerisire. 

 
       Curatati cenusa din camera de ardere .Pe cat posibil nu miscati caramida refractara .Daca totusi 

trebuie sa o scoateti pentru a putea curata cazanul, fiti atenti la repozitionarea caramizii! Daca caramida 
nu este pozitionata corect , scade randamentul cazanului!.  
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Se efectuează examinarea vizuală a tuturor pieselor mecanice din cazan, inclusiv cei din  ceramică , 
pieselor fasonate și înlocuiți-le dacă un prejudiciu este descoperit. Remedierea cazanul deteriorate , 
piese de schimb, inclusiv a duzei de ardere trebuie să fie efectuată de către personal autorizat.. 
 
În mod regulat, dar cel puțin o dată pe săptămână, este necesar să se verifice starea sistemului de 
încălzire (etanșare, cantitatea de apă, pompa de circulație, eventual înghețarea sistemului) 
 
 

Daca temperatura de pe retur este mai mica decat temperatura apei de intrare cu mai mult de 20 °C, 
exista riscul racirii partiale a camerei de gazeificare, astfel gazeificarea nemaifiind  eficace (procesul de 
gazeificare poate fi limitat). Drept rezultat, pot aparea depuneri de gudron pe peretii cazanului. Pentru a 
evita o astfel de situatie, trebuie sa fie creata o mica „circulatie a apei” in cazan. In acest scop, trebuie 
sa fie instalata o vana cu patru cai (sau trei cai cu o acumulare de caldura) la iesirea din cazan. Aceasta 
amesteca apa calda de pe tur cu cea mai rece de pe retur. 
Prin setarea corecta a debitului de apa calda si a celui de apa mai rece de pe retur, care traverseaza 
vana, se obtine temperatura potrivita a apei de retur la cazan, in scopul impiedicarii unei scaderi bruste 
a temperaturii in camera de gazeificare. Astfel, procesul gazeificarii se deruleaza la un nivel 
corespunzator. In plus, diferenta de temperatura a apei de 15 ÷ 20°C nu determina tensiuni mari in 
metalul din care este construit cazanul datorita dilatarilor neuniforme, prin urmare durata de exploatare 
a cazanului este marita 
 
Cenusa care rezulta in timpul procesului de ardere se lasa in jos in cenusar. Acesta trebuie sa fie 
curatat, indepartandu-se si resturile de cenusa din camera de gazeificare la fiecare aprindere a 
cazanului. Cenusa se curata prin duze, avand grija sa nu deteriorati piesele ceramice de la baza 
cazanului. Pentru curatare, trebuie sa fie folosite instrumentele originale (incluse ca echipament 
standard).  

 
In timpul procesului de gazeificare rezulta gudron. Cantitatea acestuia depinde de tipul de lemn, de 
umiditatea acestuia si de temperatura apei pe tur si pe retur. Se recomanda curatarea camerei de 
gazeificare cu o rascheta (o data pe luna).  

 
Particulele solide continute in gazele de ardere traverseaza conductele schimbatorului de caldura, 
creind depuneri de funingine pe suprafata lor. Aceste depuneri diminueaza diametrul interior al 
schimbatorului de caldura , reducandu-i suprafata activa de schimb de caldura. Prin urmare, tirajul 
scade, iar transferul de caldura se realizeaza cu dificultate de la gazele de ardere catre apa. Pentru a 
evita acest lucru, conductele schimbatorului de caldura trebuie sa fie curatate o data la doua saptamani, 
pentru a le asigura un bun coeficient de transfer de caldura.  
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Defectiuni posibile si remedierea lor 
 

Defectiunea Cauza posibila Remediere 

Ardere inceata, putere scazuta a 

cazanului, flacara mica si gal-bena , 

consum de combustibil ridicat. 

Combustibil umed peste 20 % umiditate Folositi lemne uscate. 
Lemne de lungime mica si diametru 
mare(diametru pes-te 150 mm si lungime 
mai mi-ca cu peste 200 mm decat 
lungimea camerei de incarcare). 

Folositi lemne de dimensiuni 
corespunzatoare. 

Clapeta aer primar inchis. .Curatati si eliberati clapeta. 

Clapeta de coș de fum nu este închisă 
corect. 

Curatati si eliberati clapeta 

Duza astupata. Curatati duza. 

Duza deteriorata. 
.Inlocuiti duza,apelati la unitatea service 
pentru asta! 

Duza aerului secundar astupat.. 

Curatati canalul de aer intre ventilator si 
duza.Pentru asta demontati carcasa din 

fata a ventilatorului si ventilatorul.Apelati 

la unitatea service! 
Schimbator de caldura murdar (dupa 
deschiderea usii creste flacara). 

Curatati schimbatorul de caldura. 

Caramida din camera de ar-dere nu este 
asezat corespunzator.In acest caz ar-
derea este normal,dar puterea cazanului 
scade si consumul creste.    

Asezati caramida corespunzator. 

 

 

 

 

 

Cazanul se regleaza greu si se 

supraincalzeste  

 

 

 

 

 

Clapeta aerului primar s-a blocat in 
pozitia deschis. 

Curatati si eliberati clapeta(ea trebuie sa 
inchida sis a deschida calea aerului la 
decuplarea si cuplarea 
ventilatorului).Pentru asta trebuie sa 
demontati carcasa ventilatorului(eventual 
si ventilatorul)impreuna cu clapeta de aer 
primar.La remontare trebuie sa aveti in 
vedere pozitionarea clapetei astfel incat 
acesta sa se miste liber si usor.Atentie la 
strangerea piulitelor de fixare a axului 

clapetei! Se recomanda apelarea la 

unitatea service pentru aceasta 

operatiune. 

Cazanul se regleaza greu sau se 

supraincalzeste 

Tirajul cosului este atit de  mare incat 
deschide clapeta aerului primar(clapeta 
tac-ane). 

 
Trebuie montat un regulator de 

tiraj.Apelati la o firma specializata! 

Clapeta hornului  este deschisa,cazanul 
aspira aer secundar si arderea este ne-
controlata ca si la arderea cu tiraj natural. 

 
Inchideti clapeta,verificati daca 
functioneaza 

Apa nu circula in sistemul de incalzire. 
Verificati presiunea apei din instalatia de 
incalzire,verificati si curatati filtrele de apa 
si pompele de circulatie. 

S-a defectat termostatul de siguranta , 
ventilatorul este in functiune chiar si dupa 
depasirea temperaturii de 95 C. 

Trebuie inlocuit termostatul de 

siguranta de catre un in-stalator 

autorizat! 

Vana de amestec s-a defectat sau s-a 
blocat. 

Apelati la o firma autorizata pentru 
verificarea si repararea sau inlocuirea 
vanii de amestec.In caz de nevoie 
deschideti manual vana pana la sosirea 
instalatorului. 

Cazan supradimensionat. 

Apelati la specialist pentru 
redimensionarea instalatiei.Se 
recomanda utilizarea vaselor de 
acumulare. 
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Nu functioneaza ventilatorul 

Ventilatorul este oprit de la panoul de 
comanda. 

Porniti ventilatorul.Daca comutatorul este 
defect, apelati la service pentru a-l 
schimba. 

Ventilatorul este oprit de regulatorul 
electronic. 

Reglati temperatura apei pe regulatorul 
electronic.Daca regulatorul este 
defect,apelati la service pentru a-l 
schimba. 

Ventilatorul este oprit de termostatul 
sublimita. Temperatura apei a scazut sub 
50 C 

Setați nivelul de temperatură diferit 
pentru a opri ventilatorul - consultați 
setarea de servizare. 
În caz de defectiune a termostatului sau 
comutatorul , înlocuiți-le cu ajutorul unui 
service autorizat 

Ventilatorul este oprit de  limitatorul 
clapetei hornului. 

Inchideti clapeta hornului cu manerul 

Daca ventilatorul nu porneste nici 

asa,atunci trebuie reglata pozitia 

limitatorului sau trebuie schimbat de 

catre o persoana autoriza-ta 

Ventilatorul este oprit de catre 

termostatul de siguranta.Cazanul s-a 

supraincalzit , temperatura apei a de-

pasit 95 C. 

Sistemul de incalzire trebuie sa se 
raceasca sub 75 C Ventilatorul trebuie sa  
porneasca automat cand temperatura 

apei din cazan scade sub 65 C. Daca nu 

porneste,inseamna ca termostatul de 

siguranta este defect.Pentru inlocuirea 

acestuia apelati la unitatea service. 

 

9. Prima punere in functiune  
 
Dupa ce ati inspectat toate partile electrice, verificati circuitul de incalzire concentrandu-va pe setarile corecte de supapa. 
Asigurati-va ca instalatia contine un vas de expansiune si ca apa alimentata in circuit se face la o presiune corecta. Verificati 
conexiunea cablului de conectare plat intre modulul de admisie si evacuare si panoul de control Ecomax. Conectati cablul de 
retea a modulului de admisie si evacuare in reteaua de distributie 230 VAC. 
 
 
Verificati fizic functionarea pompei de circulatie a circuitului primar si secundar, daca aceasta este inclusa in sistemul de 
incalzire. Verificati ventilatorul de evacuare a gazelor reziduale.Dupa ce usa este deschisa, ventilatorul trebuie sa porneasca la 
100% putere. Veti observa tirajul dinspre usa cazanului spre horn. Dupa ce opriti ventilatorul, ventilatorul de evacuare a 
gazelor reziduale trebuie sa se opreasca. Nu ar trebui sa existe niciun fel de tiraj la usa cazanului.  
 
 
Incarcati cazanul cu lemne uscate si aprindeti – vezi capitolul 8.1 Incarcarea combustibilului. Dupa ce arderea este  adecvata, 
inchideti usa cazanului si deblocati functionarea ventilatorului prin apasarea repetata a butonului cu simbolul ventilatorului taiat 
cu doua linii. Ventilatorul porneste incet, marindu-si puterea si sufla flacara in camera de ardere a cazanului. 
 
 
Pompa de circulatie a circuitului primar a cazanului si motorul ventilatorului de evacuare a gazelor reziduale trebuiesc 
conectate electric la locul utilizatorului. Aceste lucrari trebuiesc facute de o persoana calificata si autorizata. Este posibila 
conectarea termostatului la regulator.Design-ul echitermal necesita  conectarea la un thermostat de exterior  care trebuie 
plasat pe peretele Nordic a cladirii, la o inaltime de 2m de pamant. Lungimea cablului a termostatului de temperatura 
exterioara nu trebuie sa depaseasca 15m , sau in cazul conectarii cu un cablu coaxial 25m. 
Este necesară conectare de siguranță pe toate părțile conductoare electric.  
 

10. Cablajul 
Panoul de comanda este alimentat din reteaua 230V/50Hz utilizand un cablu de retea with bent fork si conector CEE7/7. In 
carcasa soclului de retea IEC 320 C13 exista sigurante de tip 2A/T. Partea de putere a regulatorului este insurubata in 
interiorul capacului de metal a cazanului, este echipata cu bucse si cablu flat de conexiune pentru panoul de comanda 
Ecomax. 

11.1 Conectarea cablurilor 
 
Modulurile de admisie si evacuare trebuiesc insurubate pe carcasa cazanului astfel incat sa nu derenjeze 
deschiderea capacelor din metal a cazanului. Cablul din siliciu inflamabil, va trece prin deschizatura de sub carcasa 
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cazanului. Acesta include un intrerupator principal, un fir de pamantare pentru o conexiune sigura, boiler door 
contact, thermostat de urgenta, si sensor de temperature a apei evacuate din cazan. 

Descrierea conexiunii  

 

Parametrii tehnici a regulatorului  

 

Modul de admisie si evacuare Ecomax 
 
Dimensiune:    215×132×83 (width×height×depth)  
Conexiune electrica:   230VAC 
Consumul maxim de curent:  2A 
Intrare maxima:                260VA 
Senzor de temperature intrare:  2x orifice ptr. senzor DS18B20 
Termostat de siguranta intrare:              230VAC deconectare contact 
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Senzor usa de alimentare :              230VAC deconectare contact 
Motor ventilator evacuare:               230VAC triak,   max. 40VA 
Pompa de circulatie:                           230VAC relay,   max. 100VA 
Pompa de circulatie secundar:              230VAC, permanently on max. 100VA 
Siguranta    Siguranta ptr. Curent  2A. 
IP conform EN60529:   IP2X 
Temperatura de functionare:  Peste  60°C 
Constructie conform:    EN60730-1 2:2001 
Verificat conform EMC:  EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4,  

 EN 61000-4-5,EN 61000-4-11, EN 55022  
Mediu conform ČSN 332000-3:  AA5, AB5, AD1, AE1, AF1, AK1, AM1, BA1, BE1 
Proiectat bazei nivelului de inflamabilitate: B, C1, C2 and C3. 
Toate conductele electrice de pe cazan necesita legatura de pamantare . 

 

 

 

 

 

 

11.   Informaţii pentru utilizatori privind colectarea deseurilor de echipamente EEE  

 

Produsele achizitionate de dvs. se incadreaza in categoria « Echipamentelor Electrice si 

Electrocasnice de uz gospodaresc » (denumite EEE) conform H.G. 1037/2010. 
 

 
 
 
Materiale aplicate pe cazan: - table de otel 

- Aliaj gri 
- Aliaj de aluminium utilizat la corpul ventilatorului 
- Izolatie din fibra de sticla 
- Beton termorezistent 
- Vopsea sintetica sau pudra 
- Testare electronica 

- Conductori din cupru 
- Izolatie din silicon pentru conductori 
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12.     CONDIŢII DE GARANŢIE 

Pentru cazane ECOMAX 30, ECOMAX 40, ECOMAX 50 

 

CONDIŢII DE GARANŢIE 

 

 

1. La respectarea recomandărilor menţionate în instrucţiunile de utilizare, funcţionare şi de 
întreţinere ale produsului se garantează caracteristicile prevăzute în normele şi condiţiile tehnice 
respective ale produsului pe toată durata garanţiei şi anume pe 24 de luni de la data punerii în 
funcţiune. 

2. Pe durata garanţiei, pentru orice defect apărut din vina producătorului, vânzătorul se obligă să 
remedieze în mod gratuit acest defect.  

3. Perioada de garanţie se prelungeşte cu atâta timp cât produsul a fost în reparaţie în garanţie.  

4. Intervenţiile în perioada de garanţie se vor efectua doar în cazul unei solicitări concrete 
prezentate la centrul de service autorizat.  

5. Garanţia cazanului este recunoscută doar atunci când instalarea cazanului a fost efectuată de 
către personae autorizate sau instruite de către producător în conformitate cu normele şi 
instrucţiunile de utilizare în vigoare. Recunoaşterea oricărei garanţii este condiţionată de 
indicarea tuturor datelor privind firma care a efectuat instalarea. În cazul deteriorării cazanului 
provocată de montarea necorespunzătoare, toate cheltuielile apărute în legătură cu aceasta vor 
fi suportate de firma care a efectuat instalarea.  

6. Cumpărătorul a luat la cunoştinţă instrucţiunile de utilizare şi modul de funcţionare a cazanului.  

7. La sfârşitul perioadei de garanţie, intervenţiile se vor efectua de asemenea la un centru autorizat 
de service în baza cerinţei clientului. În acest caz clientul va plăti cheltuielile de reparaţie.  

8. Beneficiarul este obligat să respecte recomandăriile producătorului din instrucţiunile de utilizare 
şi întreţinere. Garanţia nu acoperă daunele provocate de nerespectarea instrucţiunilor de 
utilizare şi întreţinere, de montarea necorespunzatoare sau de arderea combustibililor 
necorespunzători. În acest caz clientul va suporta cheltuielile de reparaţie.  

9. La instalarea şi funcţionarea cazanului conform instrucţiunilor de utilizare, temperatura de ieşire 
a apei trebuie menţinută în permanenţă la 70-80°C şi temperatura apei din returul cazanului la 
minim 60°C în toate regimurile cazanului.  

10. Clientul este obligat să asigure cel puţin o dată pe an o revizie a cazanului, inclusiv reglarea 
elementelor de comandă şi de construcţie, respectiv a sistemului de evacuare a fumului, de 
către o firmă autorizată de service. Această revizie se va înregistra în certificatul de garanţie. 
Tipurile cazanelor destinate târgului din Republica Cehia, Polonia, Rusia, România, Lituania, 
Letonia şi Ungaria nu sunt acoperite de condiţiile de garanţie şi de garanţie de asigurare în afara 
acestor ţări. 

Referitor la cazanele ce functioneaza cu combustibil solid (lemn, carbuni, peleti, 

brichete, etc.) si care contin componente refractare si/sau elementele de etansare 

(garnituri, snur etasare), precizam ca aceste componente sunt considerate 

consumabile, iar durata lor de viata depinde de durata functionarii cazanului, 

calitatea combustibilului, calitatea arderii si respectarea instructiunilor de 

instalare/montare. 
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Nu fac obiectul garanţiei :      

                                                                                                                                                                                                

Eficienţe estetice cauzate de manipulări neglijente sau accidente (spărturi,deteriorări ale carcasei) 

Defecţiuni care nu pot fi imputate producătorului, provocate de  : 

1. 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                         

2. existenţa impurităţilor (zgură, mâl, e.t.c.) în instalaţie 

3. fluctuaţii ale tensiunii electrice de alimentare a echipamentelor sub / peste normale sau pene de 
curent 

4. folosirii altor combustibili decât cei pentru care sunt construite arzătoarele, precum şi a calităţii 
inferioare a combustibililor 

5. deficienţe ale instalaţiei sanitare sau de încălzire  

6. lipsei tirajului la coşul de fum sau tiraj insuficient 

7. îngheţul apei în instalaţie 

8. nerespectarea conditiilor impuse de producator pentru montarea si exploatarea aparatului 
 

           

 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 o alta persoana neautorizata  decat  reprezentantul firmei care 
asigură operaţiunile de service în perioada de garanţie . 

Garanţia nu dă dreptul la despăgubiri. 

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. 

Note: 

In cazul raportari unei defectiuni va rugam sa prezentati certificatul de garantie , cu adresa 
specificata si descrierea problemei aparut. Metoda și locația pentru efectuarea lucrărilor de 
reparații vor fi specificate in compania noastra. 

 

 

 

 

 

Cumparator________________________                       Vanzator______________________ 
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13. CERTIFICAT GARANTIE CAZANE ECOMAX 

 
 

Nr. _____________ din ____________ 
 

Denumire produs:_______________________ Tip: _____________________ 

Marca producator________________________________________________ 

Seria de fabricaţie:_______________________  

IMPORTATOR: SC Talentum SRL,B-dul A.Vlaicu,nr.72/S,Satu Mare 

VANZATOR: _____________________________  FACTURA/DATA:___________________  

CUMPARATOR: ________________________________________________ 

Adresa____________________________________________________________________ 

 

Durata medie de utilizare  10  ani                                            Termen de garanţie - 2 ani                                                                                                        

             

IMPORTATOR                     VÂNZĂTOR ,                      CUMPĂRĂTOR , 

Am luat la cunoştinţa de 

precizările 

făcute de prezentul certificat 

                    L.S.                                              L.S.                                                                                                       

_____________ __________________    ______________________ 

Procedura Reclamației: 

1) Trimiteti certificatul de garantie si dovada de plata a cazanului prin posta , email sau fax la firma de unde ati cumparat cazanul. 

2) Comunicati adresa si nr, de telefon exact și precizati circumstanțele care au condus la eveniment. 

3) Tehnicianul de la servizare va informa utilizatorul despre procedura de revendicare:   

 Prin trimiterea piesei solicitat pentru inlocuire 

 In cazul in care trimiterea este imposibila , producatorul (vanzatorul, importatorul) poate specifica metoda , termen limita si 

finalizarea reparatiei prin personalul sau cu partneri autorizat din zona. 

 Utilizatorul este obligat să permită producătorului (vanzatorul, importatorul)  să efectueze lucrări de reparații conform  litera b) 

 În cazul în care utilizatorul nu permite accesul pentru efectuarea lucrărilor de reparații, producătorul consideră că procedura 

revendicata este finalizată 

 In cazul în care defectiunea nu poate fi reparata , utilizatorul are dreptul ca  partea defectă sa fie înlocuită 

 In cazul cand procedura de reparare (defectele sau scurgerile de la  sudura ) nu este justificata de catre personal autorizat  , 

utilizatorul va suporta cheltelile legate de constatare si cheltulile de deplasare. 

 In caz de nevoie si PIF contactai telefonic unitatile de servizare sau locul de unde a fost cumparat. 
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14. Lista piese de schimb 
 

 
 

 

1) Surub de fixare 

2) Capac invelitor superio 

3) Set carcasa superior 

4) Capac de curatare 

5) Set lamele turbulenta 

6) Set carcasa spate 

7) Clapeta fum 

8) Capac aer secundar S 

9) Set carcasa partea 

dreapta 

10) Box etansare 

2 pcs 

1 pcs 

1 pcs 

1 pcs 

1 pcs 

1 pcs 

1 pcs 

1 pcs 

1 pcs 

4 pcs 

11) Balama usa 

12) Set cala 

13) Usa de curatare 

14) Carcasa frontala 

15) Samota 

16) Usa de alimentare 

17) Paravan usa alimentare 

18) Set carcasa parte stanga 

19) Set tija clapeta fum 

20) Izolatie carcasa superioara 

21) Corp cazan  

4 buc 

1 buc 

1 buc 

1 buc 

1 buc 

1 buc 

1 buc 

1 buc 

1 buc 

1 buc 

1 buc 
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15. Tabel cu interventii in garantie 

Nr.crt Data sesizarii 

defect 

Data constatarii 

defect 

Data eliminarii 

defect 

Nr zile prelungire 

garantie 
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18.    LISTA FIRMELOR DE SERVICE PENTRU CAZANELE  
OPOP BIOPEL / ECOMAX 

 
Bihor - Oradea  
SANITAS LURA S.R.L.  - Telefon: 0745 048 504 
str. Splaiul Crisanei nr. 5 bl C2 ap 13, Jud. BIHOR 
 

Bistrita - Bistrita Nasaud-  Cormaia 
COSMIVIO COM SRL  - Telefon: 0263371306 
Str. PRINCIPALA  129    
 

MARAMURES - Baia Mare 
TERMO SERVICE SRL  - Tel:0262 228 099 
 Bulevardul București 35A, Baia Mare 430051  
 
 

Prahova - Campina   
ROYAL N SERVICII SRL  
 
Contact Service: 

Campina: Bd. Carol I, Bl. 12 D, parter, Tel / Fax: 0244 336.063; Mobil: 0720.990.935 

Bucuresti: Bd. Constructorilor, nr. 16 A, Tel : 021 410.03.43 ; Fax : 021 220.33.16; Mobil: 
0720.990.936 

Buzau: Str. Aurel Vlaicu, nr. 6, Tel / Fax: 0238 724.096; Mobil: 0720.990.940 
Director Service: Bogdan Mihailescu 
Mobil: 0720 990.935 
 

Satu Mare 
Talentum S.R.L.  – Tel: 02610717170 
Str. Aurel Vlaicu nr. 72/S – office@talentumsm.ro /  jancsi@talentumsm.ro 

 

Timis - TIMISOARA  

CONTCARE S.R.L, - Telefon: 0256-218484 
Str. Ciprian Porumbescu Nr.43 , Timisoara 
contcaresrl@gmail.com 

 
 

Targu Jiu  
CONSHOLPINSTAL SRL - Tel: 0766 424 006 
Aleea Teilor 11 B   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@talentumsm.ro
https://sanitaslura.business.site/
https://sanitaslura.business.site/
a%20opop%20kazan%20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/Documentatie/ecomax%202016%20stik%20OK/%0dTERMO%20SERVICE%20SRL%20%20-%20Tel:0262%20228 099%0d
a%20opop%20kazan%20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/Documentatie/ecomax%202016%20stik%20OK/%0dTERMO%20SERVICE%20SRL%20%20-%20Tel:0262%20228 099%0d
https://www.listafirme.ro/royal-servicii-srl-3875809/
https://www.listafirme.ro/royal-servicii-srl-3875809/
mailto:office@talentumsm.ro
https://www.paginiaurii.ro/companii/TIMI%C5%9EOARA/L4521902/CONTCARE+S.R.L/
https://www.paginiaurii.ro/companii/TIMI%C5%9EOARA/L4521902/CONTCARE+S.R.L/
mailto:contcaresrl@gmail.com
https://www.listafirme.ro/consholpinstal-srl-33948937/
https://www.listafirme.ro/consholpinstal-srl-33948937/


SC TALENTUM SRL – Satu Mare  - RO 5525257 – J30/625/1994 – Tel : 0261717170 – office@talentumsm.ro 

 

All rights reserved copyrighted TALENTUM SRL   37 

19.  FORMULAR DE SOLICITARE PIF 

Catre  

SC TALENTUM SRL 
 

Subsemnatul :........................................................Adresa.................................................. ..........Nr................. 

Localitatea......................................................Cod postal..............Tara .......................... , Persoana de 

contact................................................... ...........Tel. ......................................E -mail........................................ 

 

Solicitam 

 
Prima verificare tehnică si punerea în funcţiune a centralei  OPOP  

 
Denumire cazan ........................................seria................................data achizitie.............................. 
Numar factura......................................................... 
Semnatura................................. 
 

Actele necesare autorizarii functionarii centralei termice 
 proces verbal de punere in functiune a instalatiei interioare de utilizare  

 factura achizitie centrala termica 

 certificat garantie centrala termica 

 manual de utilizare centrala termica 

 raportul de prima punere in functiune centrala termica (PIF) 

  

Etapele necesare punerii in functiune a unei centrale termice 
 Punerea in functiune se va face de catre personal autorizat , conform instructiunilor aplicabile specifice 

fiecarui tip de aparat, tinand seama de parcurgerea urmatoarelor etape: 

 alimentarea aparatului cu apa si energie electrica; 

 verificarea etanseitatii a circuitelor de apa; 

 verificarea functionarii sistemelor de reglare si de protectie; 

 pornirea aparatului, efectuarea reglajelor necesare pentru o functionare optima a aparatului in conditiile 
reale existente la utilizatorul final; 

 reverificarea functiilor de reglare si protectie la cald (in functionarea normala a aparatului); 

 verificarea la cald a evacuarii gazelor de ardere, a tirajului  

 masurarea parametrilor de functionare si inregistrarea acestora in buletine, fise de masuratori etc. (in 
conformitate cu propriile proceduri) si, in mod obligatoriu, intr-un raport de verificare. 

 contrasemnarea raportului de verificare de catre utilizatorul final, care semnifica faptul ca acesta si-a 
asumat obligatiile privind utilizarea in continuare a aparatului numai in conditiile in care il va supune 
verificarilor tehnice periodice. 

 instruirea utilizatorului final caruia i se va explica modul de exploatare si intretinere curenta a aparatului, 
subliniindu-se urmatoarele obligatii si restrictii: 

 utilizatorul final are obligatia sa opreasca imediat din functiune aparatul la care constata o 
anomalie/defectiune si sa se adreseze unui prestator de specialitate autorizat. pentru remedierea 
defectelor; 

 este interzisa repunerea in functiune a aparatului pana la remedierea defectelor, care trebuie sa fie 
efectuata numai de agenti economici autorizati  

 este strict interzisa incredintarea aparatelor de catre utilizatorii finali unor persoane sau agenti economici 
neautorizati pentru a se efectua interventii si reparatii la acestea; 

 adresa de trimitere cerer PIF : office@talentumsm.ro , sau personal la sediul firmei vanzator. 
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Proces verbal de PREDARE / PRIMIRE 

a cazanului si documente aferente 

 

 

Subsemnatul________________________________,domiciliat in_______________________, 

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

aparatul__________________________________________si am luat la cunostinta de cele trecute in aceste 

documente: 

 

-cazanul complet 

-factura 

-manualul si ghid de utilizare in l.romana 

-certificat de garantie 

 

 

 

 

                   Data:                                                                                                           Semnatura utilizator final 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplar cumparator  
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Proces verbal de PREDARE / PRIMIRE 

a cazanului si documente aferente 

 

 

Subsemnatul________________________________,domiciliat in_______________________, 

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

aparatul__________________________________________si am luat la cunostinta de cele trecute in aceste 

documente: 

 

-cazanul complet 

-factura 

-manualul si ghid de utilizare in l.romana 

-certificat de garantie 

 

 

 

 

                   Data:                                                                                                           Semnatura utilizator final 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplar vanzator. 
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