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1.1 Conditii generale de siguranta                                                                              1.Cititi 

manualul de instalare si utilizare si cereti instalatorului dvs. sa respecte conditiile impuse de produca-

tor. 

    2.Racordarea cazanului trebuie sa respecte normativele in vigoare. 

    3.Mentineti curatenia in sala cazanelor. 

    4.Nu depozitati materiale combustibile in aropierea cazanului. 

    5.Nu este permisa deservirea cazanului persoanelor sub 18 ani. 

    6.Nu permiteti accesul copiilor in sala cazanelor. 

    7.Folositi echipament de protectie-manusi,ochelari si caciula. 

    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 parasi sala cazanelor ,verificati intotdeauna daca usile cazanului sunt inchise. 

   13.Verificati periodic presiunea apei din instalatia de incalzire si functionarea corespunzatoare a ele-

mentelor de siguranta(termostat de siguranta,supapa de siguranta,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.Respectati semnele de avertizare de pe cazan. 

 

1.2 Prevenirea incendiilor pe durata instalarii si utilizarii       Pastra-

ti 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. 

             In cazul materialelor cu grad de inflamabilitate C3 aceasta distanta se dubleaza.Distanta de siguranta 

trebuie respectata si in cazul elementelor de asamblare si a fitingurilor.Daca cazanul este amplasat pe par-

doseala 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.Gradul de inflamabilitate  al diferitelor material este cuprins in tabelul de mai jos. 

               

  

 

               



 
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 inflamabil-
itate scazut 

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

C2- materiale cu grad de inflamabil-
itate mediu 

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

C3- materiale cu grad de inflamabil-
itate ridicat 

Anumite placi fibrolemnoase(Hobra So-
lolak,etc.),celuloza,poliuretan,polistiren,polietilena,etc. 

               

             

1.3 Deservire si supraveghere 

  Personalul de deservire trebuie sa respecte manualul de intretinere si utilizare a cazanului.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 materiale-

lor inflamabile pe sau in vecinatatea cazanului.Cenusa trebuie depozitata in vase din material neinflama-

bil prevazute cu capac.Cazane- 

le trebuie supravegheate periodic in timpul functionarii.In timpul functionarii usile cazanului trebuie sa 

fie inchise.Orice interventie la cazan se va face de catre persoane autorizate  ISCIR pentru aceasta activ-

itate,cu cazanul oprit,scos de sub tensiune si racit! 

  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 avariate.Repornirea cazanului se va face numai dupa o 

verificare a cazanului si a sistemului de incalzire,punindu-se accent pe functionarea sistemelor de sig-

uranta. 

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 este interzisa!Se interzice depozitarea 

materialelor inflamabile in sala cazanelor! 

 

 

 

 

 



 
2.Intrebuintare 

             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 cazanului sau in vari-

anta cu regulator electronic care asigura controlul puterii cazanului,a pompei de circulatie si eventual a vanii 

de amestec. 

3.Descrierea tehnica 

           Corpul cazanului este sudat din tabla de otel.In partea superioara a corpului se gaseste camera de incar-

care 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.Tot pe partea frontala este si ventilatorul care asigura aerul necesar arderii.In partea din spate a ca-

zanului sunt construite preincalzitorul de aer,canalul gazelor de ardere,racor- 

dul gazelor de ardere si deschiderile pentru curatarea cazanului.pe partea de sus a racordului gazelor de ar-

dere este un sibar actionat cu manerul de pe partea frontala a cazanului.In partea de jos  cazanul este 

prevazut cu  robinet de umplere-golire.Pe partea superioara a cazanului sunt locasurile pentru senzori(senzor 

de presiune,senzor de temperatura,senzorul termostatului de siguranta), racordul de tur al cazanului si ser-

pentina de racire. 

          Corpul cazanului este izolat cu vata minerala si captusit cu elemente de protectie.Pe cazan sunt montate 

afisajul si aparatele de comanda si control. 

 

 

Schita si descrierea cazanului 

 

1   - Camera de incarcare      13 – Robinet umplere-golire 

2 – Camera de ardere      14 – Racord tur 

3 – Usa de incarcare       15 – Racord tur 

4 – Usa cenusar       16 – Racord gaze de ardere 

5 – Aparatoare usa       17 – Capac de curatare 

6 –  Duza        18 – Locas senzor temp. 

7 – Samota camera de ardere     19 – Senzor de presiune 

8 –Sibar        20 – Termostat de siguranta  

9 –Tija actionare sibar      21 – Cutie de comanda 

10 – Ventilator       22 - Izolatie 

11 – Clapeta aer primar      23 – Carcasa metalica 

12 – Inchizator usa       24 – Termostat  

25 – Perdea fum 

                      26 – Serpentina de racier 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Date tehnice 

 

Caracteristici tehnice U.M. ECOMAX 25 ECOMAX 35 ECOMAX 42 

Putere nominala kw 25 35 42 

Volum camera de incar-
care 

dm₃ 120 170 200 

Volumul de apa dm₃ 60 68 78 

Diametru racord gaze de 
ardere 

mm 160 160 160 

Latimea maxima a cazan-
ului 

mm 612 612 712 

Adancime maxima cazan  mm 850 1000 1120 

Inaltime maxima cazan mm 1200 1200 1475 

Adancime camera de in-
carcare 

mm 500 500 650 

Diametrul maxim al lem-
nelor 

mm 220 220 220 



 
Lungime maxima lemne mm 300 500 500 

Tiraj cos Pa 20-25 20-25 20-25 

Presiune maxima de lucru kPa 200 200 200 

Nivel de zgomot dB 65 65 65 

Randament % 83 81 79 

Greutate kg 270 360 454 

Tensiune  alim./Frecventa V/Hz 230/50 230/50 230/50 

Consum electric W 21 21 41 

Consum electric in varianta 
cu regulator electronic 

W 30 30 50 

Grad de protectie - IP20 IP20 IP20 

 

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 cazan-

ului depind in mare masura de aceasta.Recomandam folosirea lemnului la lungimea maxima ad-

misa.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 

 

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 

 

 

 

 



 
 

6.Accesorii 

         Cazanul este livrat cu urmatoarele accesorii: 

 

Perie metalica    -1 buc. 

Rascheta    -1 buc 

Flansa     -2 buc. 

Garnitura    -2 buc. 

Robinet de umplere   -1 buc. 

Surub M8x25    -8 buc. 

Piulita M8    -8 buc. 

Saiba 8,2    -8 buc. 

Manual de utilizare   -1 buc. 

Certificat de garantie -1 buc. 

 

7.Pregatirea cazanului pentru utilizare 

     Inainte de punerea in functiune a cazanului trebuie indeplinite urmatoarele conditii: 

-instalatia sa fie executata conform proiectului si prezentului manual de catre o firma autorizata ISCIR pentru 

activitatea de montare-instalare 

-sa fie intocmite procesele verbale de proba la rece si la cald de catre firma care a executat instalatia 

-instalatia sa fie umpluta cu apa si aerisita 

-utilizatorul sa aiba autorizatie valabila de la cosar  

-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 descar-

carea termica a cazanului pentru cazul in care s-ar lua curentul si pompele de circulatie s-ar opri. 

     Punerea in functiune va fi executata de catre o firma autorizata ISCIR pentru aceasta activitate cu respec-

tarea prevederilor legale. 

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

incalzire. 

 

7.1 Norme obligatorii pentru proiectarea sistemului de incalzire si instalarea cazanului 

 

7.2 Racordarea cazanului la sistemul de incalzire 

     Cazanul se racordeaza la sistemul de incalzire cu ajutorul flanselor.Introduceti garnitura intre cele doua 

flanse si legati flansele cu suruburile M8x25,livrate cu cazanul.Montati supapa de descarcare termica 

TS130.Insurubati supapa intr-una dintre orificiile ¾”.Racordati sistemul de alimentare cu apa la supapa.Celalalt 

racord de ¾” se leaga la canalizare.In cazul supraincalzirii 

 



 
 

 

 

cazanului supapa de descarcare da drumul apei reci prin serpentine de racire.Dupa racirea cazanului supapa va 

inchide circulatia apei reci.Instalatia de incalzire trebuie realizata astfel incat temperatura apei din cazan sa nu 

cada in timpul functionarii sub 60 C si deci sa nu apara fenomenul de condens.Nerespectarea acestei conditii 

duce la pierderea garantiei!   

    

   7.2.1 Schema racordarii supapei de descarcare termica 

Privod studene vody z vodovodniho radu – Intrare apa rece din sistemul de alimentare cu apa 

Pojistna armatura           - Supapa de descarcare termica 

Teplotni sonda armatury          - Sonda de temperatura 

Odpad do kanalizace           - Sistemul de canalizare 

Kotel             - Cazan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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

complexitate) 

 

Expanzni nadoba   -Vas de expansiune 

Smesovaci ventil   -Vana de amestec cu 4 cai 

Kotel     -Cazan 

  

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

plexitate) 

        Supapa de siguranta sa deschida la 180 kPa.Supapa de siguranta se monteaza pe turul instalatiei inaintea 

primului robinet! 



 
Pojistny ventil    -supapa de siguranta 

Smesovaci ventil   -Vana de amestec cu 4 cai 

   

    7.2.4 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 co-

manda pompei de circulatie.La varianta cu regulator electronic pompa este comandata de catre regulatorul 

electronic. 

Pojistny ventil    -supapa de siguranta 

Ohrivac TUV    -rezervor de acumulare 

Smesovaci ventil   -vana de amestec cu 4 cai 

Kotel     -cazan 

Cerpadlo    -pompa de circulatie 

Tlakova expansni nadoba  -vas de expansiune inchis    

 

       In schema de conectare de mai sus cazanul este legat la circuitul de incalzire prin intermediul unei vani cu 

4 cai.Comanda vanii se realizeaza cu un regulator electronic REG 05 EK.Cazanul trebuie echipat cu o supapa de 

descarcare termica,care deschide atunci cand temperatura apei din cazan atinge 95 C si raceste cazanul.Daca 

temperatura apei scade sub 60 C,vana ramane inchisa pentru a permite incalzirea apei din cazan. 

        

 7.3 Legarea cazanului la cos 

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

firma de coserit!  

       

   7.3.1 Legatura la cos trebuie sa fie cel mai scurt posibil avand in vedere pozitia cazanului fata de cos si sa ai-

ba 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 ajun-

ga 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. 

        7.3.2 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 apela-

ti la o firma specializata si autorizata!Tirajul necorespunzator influenteaza negativ functionarea,randamentul si 

durata de viata a cazanului! 

       7.4 Conectarea 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. 

      8.Deservirea si intretinerea cazanului 

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

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

      8.1 Aprinderea  

         Inainte de aprinderea focului verificati cazanul si curatati-l daca este necesar.  

         Verificati functionarea usii de admisie a aerului primar 11:la pornirea ventilatorului clapeta trebuie sa 

permita accesul aerului.Verificarea se face cu cazanul rece. 

         Porniti ventilatorul.Intrerupatorul termostatului sublimita se trece in pozitia “P”.Deschideti sibarul 8 tra-

gand de maneta 9.Deschideti usa de alimentare 3 cu inchizatorul cu surub si aparatoarea 5.Puneti hartie si 

lemne subtiri in camera de ardere astfel incat sa nu astupati duzele 6. 

Aprindeti hartia,inchideti aparatoarea si usa de alimentare,deschideti putin usa cenusarului si asteptati sa se 

aprinda focul.Dupa cateva minute inchideti usa cenusarului si alimentati cu lemne mari focul.Intredeschideti 

iarasi usa cenusarului pana la aprinderea lemnelor.Inchideti sibarul 8,prin asta porniti automat ventilatorul 

care da drumul la aerul primar si secundar in cazan.Timpul necesar aprinderii depinde de experienta person-

alului de deservire si de calitatea lemnelor folosite.Pentru arderea pirolitica trebuie sa se formeze un strat de 

carbuni redusi. 

        Cazanul ajunge in acest stadiu in aproximativ 30 minute. 



 
        Functionarea cazanului poate fi controlat urmarind culoarea fumului.Daca lemnele sunt de calitate buna si 

arderea se desfasoara in conditii optime fumul este aproape invizibil.Fumul alb indica arderea lemnelor ume-

zi.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. 

        8.2 Reglarea puterii cazanului 

        In varianta de baza puterea cazanului este controlat de termostatul cazanului.Acest termostat opreste 

ventilatorul cazanului cand temperatura apei din cazan atinge valoarea reglata(toleranta termostatului este de 

+/-4C). 

        La oprirea termostatului clapeta de admisie a aerului primar se inchide si arderea se atenueaza.La varian-

ta cu regulatorul electronic REG -05 modularea arderii se face continuu, 

asigurand o functionare economica si ecologica,totodata crescand durata de viata a cazanului. 

       Toate cazanele tip Ecomax sunt echipate cu un termostat sublimita,care decupleaza ventilatorul in cazul in 

care nu mai este combustibil in camera de ardere si temperatura apei din cazan scade sub 50 C,pentru a pre-

veni o si mai accentuata racire a cazanului.Totodata realizeaza decuplarea automata a cazanului in cazul in 

care nu mai este alimentat cu combustibil.In pozitia “P”termostatul sublimita este scos din functi-

une.Comutatorul trebuie sa fie in pozitia “P” pe timpul aprinderii si functionarii curente a cazanului.In pozitia 

“O”(oprire),ventilatorul este oprit daca temperatura apei din cazan scade sub 50 C.Folosim aceasta pozitie a 

comutatorului pe timpul alimentarii cazanului. 

              Cazanul este protejat partial impotriva supraincalzirii de catre termostatul de siguranta 20.Acest ter-

mostat decupleaza ventilatorul atunci cand temperatura apei din cazan depaseste 95 C(daca cazanul este co-

mandat de catre regulator electronic,atunci acest lucru este indicat prin aprinderea led-ului “defecti-

une”).Astfel scade puterea focului si cazanul se va raci incet. 

Dupa scaderea temperaturii apei din cazan cu aprox.15 C,termostatul de siguranta cupleaza si ventilatorul 

porneste din nou. 

          Cazanul este prevazut cu serpentina de racire 26,tot pentru a preveni supraincalzirea ei.  

Serpentina de racire se racordeaza la alimentarea cu apa rece prin intermediul unei supape de descarcare 

termica TS130(nu face parte din echipamentul de baza livrat impreuna cu cazanul). 

Folosind si o vana cu 4 cai pe langa regulatorul electronic REG 05, reducem si mai mult riscul aparitiei suprain-

calzirii.Totodata cazanul va fi protejat si impotriva racirii apei sub 65 C,ceea ce 

creste randamentul incalzirii. 

         Senzorul de temperatura trebuie pozitionat pe tur,cat mai aproape de iesirea din cazan. 

         Daca doriti sa uilizati alt regulator electronic(si nu REG 05),acest regulator trebuie sa asigure toate 

functiile enumerate mai sus si sa fie destinat cazanelor pe combustibil solid!Trebuie sa fiti constient de fap-

tul ca si inchiderea vanii cu 4 cai(fie manual,fie datorata folosirii unui regulator electronic necorespunza-

tor)poate sa conduca la supraincalzirea cazanului! 

Serpentina de racire a cazanului asigura rolul de siguranta contra supraincalzirii numai daca este asigurata 

aductiunea de apa rece sub presiune in permanenta!Deasemenea regulatorul electronic functioneaza numai 

daca este asigurata alimentarea permanenta cu 230 V.         



 
         

 8.3 Incarcarea cazanului cu combustibil 

         Pentru alimentarea cazanului cu combustibil trebuie sa deschideti usa de alimentare 3. 

Deschiderea usii de alimentare se poate face numai cu ventilatorul oprit si clapeta hornului deschisa! 

         Deschideti clapeta hornului 8 tragand de manerul 9,prin asta deblocati inchizatorul usii de alimen-

tare.Asteptati cca.1 minut dupa care puteti sa deschideti usa de alimentare.Deschideti  

aparatoarea usii 5 si alimentati cazanul cu lemne.Inchideti aparatoarea si usa de alimentare pe care o asigurati 

cu surubul inchizatorului.Inchideti clapeta hornului cu manerul 9.Porneste ventilatorul si porneste ar-

derea.Autonomia cazanului depinde de calitatea lemnelor folosite si de necesarul de caldura a casei.Daca din 

cauza unei defectiuni ventilatorul nu porneste si opreste automat,puteti sa faceti acest lucru de la butonul de 

pe tabloul de comanda.Defectiunea trebuie remediata cat mai urgent de catre personal autorizat!In timpul 

arderii clapeta hornului trebuie sa fie inchis,in caz contrar arderea devine necontrolata si poate aparea su-

praincalzirea cazanului! 

         8.4 Exploatarea cazanului 

         Cazanele Ecomax pot fi folosite in modul de lucru “ardere intirziata”.In acest mod de lucru cazanul ra-

mane pregatit pentru o functionare normala pe o perioada de pana la 12 ore.Putem activa acest mod de lucru 

decupland ventilatorul cu ajutorul butonului de pe panoul de comanda sau programand regulatorul electronic 

REG 05.Astfel focul va arde la minim pana la cuplarea manuala sau automata a ventilatorului.Dupa terminarea 

perioadei de “ardere intirziata”lemnul carbonizat  va arde foarte repede,deci cazanul va trebui realimentat in 

cca.30-60 minute.In perioada de ardere intarziata lemnul nu arde ci se carbonizeaza printr-o ardere incom-

pleta a lemnului.Acest mod de lucru reduce durata de viata a cazanului si nu este recomandat.Pentru repar-

tizarea in timp a caldurii se recomanda folosirea rezervoarelor de acumulare si a regulatorului electronic 

REG 05. 

         8.5 Setari de exploatare  

         8.5.1 Reglarea tirajului  

         Cazanul este setat de fabrica pentru un anume tiraj(20-25 Pa), in functie de tipul cazanului.Aceasta 

valoare este reflectata si de marimea si greutatea clapetei aerului primar.Daca tirajul cosului este mai mare 

decat valoarea prescrisa de fabricant rezulta consum mai mare de aer primar si de combustibil si eficienta sca-

zuta.In acest caz se recomanda folosirea unui regulator de tiraj intre cazan si cos.Orice alta modificare pe ca-

zan se va face numai de catre personal specializat.  

          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. 

         

 

       8.5.2 Reglarea usii de alimentare si a usii cenusarului 

         Reglajele de baza sunt facute in fabrica.Eventualele elemente de fixare a usilor pe timpul transportului 

trebuie indepartate inainte de punerea in functiune a cazanului.Daca este necesar reglarea pozitiei usilor in 



 
timpul functionarii(iese fum pe langa usa cu usa inchisa sau se uzeaza garnitura usii),puteti sa o faceti in felul 

urmator:desfaceti piulitele M12 din orificiile de pe tabla laterala(din partea balamalelor)cu o cheie tubu-

lara.Prin aceasta se degajeaza balamaua mobila a usii.Deschideti putin usa si apasati pe rama usii pentru a-l 

lipi de garnitura,astfel incat distanta dintre rama usii si cazan sa fie uniforma pe toata lungimea ramei 

usii.Dupa asta se strang piulitele M12 fixand usa.Nu strangeti usa cu forta pentru ca puteti taia garniture de 

etansare! 

       8.6 Intretinerea si curatarea cazanului 

       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 din 

camera de incarcare 1 prin duzele 6 in camera de ardere 2.Indepartati stratul de gudron de pe peretii cazan-

ului cu o rascheta.Verificati daca clapeta de aer nu este blocata de cenusa, gudron sau bucati de lemn.Clapeta 

trebuie sa se miste usor. 

Functionarea corespunzatoare a clapetei de aer influenteaza mult functionarea si consumul cazanului,deci 

trebuie sa acordati atentia cuvenita intretinerii si curatirii acestuia! 

       Curatati cenusa din camera de ardere 2.Pe cat posibil nu miscati caramida refractara 7.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! 

       Demontati capacul de curatire superior 17 si cu peria de sarma ce se livreaza impreuna cu cazanul curatati 

schimbatorul de caldura.Folositi rascheta pentru curatarea cailor gazelor de ardere,inclusiv clapeta hornului 

8.Verificati etanseitatea clapetei hornului.Daca este necesar, 

ajustati pozitia clapetei astfel incat sa se aseze etans pe gura de aerisire.Verificati garnitura capacului de curat-

ire si montati la loc capacul. 

       Verificati garniturile usilor de alimentare si a cenusarului si inlocuiti-le daca este necesar Verificati daca 

usile se inchid etans.Daca nu modificati pozitia usilor.Ungeti periodic balamalele usilor si inchizatoarele cu un-

soare cu grafit. 

      Verificati starea caramizilor refractare si inlocuiti-le daca sunt deteriorate.Pentru inlocuirea acestora apela-

ti la unitatea service.Cel putin o data pe saptamana verificati starea sistemului de incalzire(etanseitatea,starea 

pompelor de circulatie,etc.) 

      Inlocuirea caramizilor refractare sau a altor parti componente a cazanului deteriorate din cauza manipu-

larii necorespunzatoare,a lovirii lor sau din cauza interventiilor efectuate de catre persoane neautorizate nu 

intra in conditiile de garantie!  

 

 

 

 

8.7 Defectiuni posibile si remedierea lor 

ATENTIE!Orice interventie se face cu cazanul oprit si rece,decuplat de la alimentarea cu current electric! 

 



 
Defectiunea Cauza posibila Remediere 

Ardere inceata,putere scazuta 
a cazanului,flacara mica si gal-
bena,consum de combustibil 
ridicat. 

1.Combustibil umed. 
2.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 incar-
care). 
3.Clapeta aer primar inchis. 
4.Duza 6 astupata sau deterio-
rata. 
5.Duza aerului secundar astu-
pat. 
6.Schimbator de caldura mur-
dar(dupa deschiderea usii 
creste flacara). 
7.Caramida din camera de ar-
dere nu este asezat 
corespunzator.In acest caz ar-
derea este normal,dar puterea 
cazanului scade si consumul 
creste.    
 

1.Folositi lemne uscate. 
2.Folositi lemne de dimensiuni 
corespunzatoare. 
3.Curatati si eliberati clapeta. 
4.Curatati duza.Inlocuiti du-
za,apelati la unitatea service 
pentru asta! 
5.Curatati canalul de aer intre 
ventilator si duza.Pentru asta 
demontati carcasa din fata a 
ventilatorului si ventila-
torul.Apelati la unitatea ser-
vice! 
6.Curatati schimbatorul de 
caldura. 
7.Asezati caramida 
corespunzator. 

Cazanul se regleaza greu si se 
supraincalzeste 

1.Clapeta aerului primar s-a 
blocat in pozitia deschis. 
2.Tirajul cosului este atit de  
mare incat deschide clapeta 
aerului primar(clapeta tac-
ane). 
3.Clapeta hornului 8 este 
deschisa,cazanul aspira aer 
secundar si arderea este ne-
controlata ca si la arderea cu 
tiraj natural. 
4.Apa nu circula in sistemul de 
incalzire. 
5.S-a defectat termostatul de 
siguranta 26,ventilatorul este 
in functiune chiar si dupa de-
pasirea temperaturii de 95 C. 
6.Vana de amestec s-a defec-
tat sau s-a blocat. 
7.Cazan supradimensionat. 
 

1.Curatati si eliberati 
clapeta(ea trebuie sa inchida 
sis a deschida calea aerului la 
decuplarea si cuplarea ventila-
torului).Pentru asta trebuie sa 
demontati carcasa ventila-
torului(eventual si ventila-
torul)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 piu-
litelor de fixare a axului 
clapetei!Se recomanda 
apelarea la unitatea service 
pentru aceasta operatiune. 
2.Trebuie montat un regulator 
de tiraj.Apelati la o firma spe-
cializata! 
3.Inchideti clapeta,verificati 



 
daca functioneaza 
corespunzator. 
4.Verificati presiunea apei din 
instalatia de incalzire,verificati 
si curatati filtrele de apa si 
pompele de circulatie. 
5.Trebuie inlocuit termostatul 
de siguranta de catre un in-
stalator autorizat! 
6.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. 
7.Apelati la specialist pentru 
redimensionarea instalatiei.Se 
recomanda utilizarea vaselor 
de acumulare. 

Nu functioneaza ventilatorul 1.Ventilatorul este decuplat 
de la tabloul de comanda. 
2.Ventilatorul este oprit de 
regulatorul electronic. 
3.Ventilatorul este oprit de 
termostatul sublim-
ita.Temperatura apei a scazut 
sub 50 C si comutatorul este in 
pozitia O.(Daca este regulator 
electronic REG 05, se aprinde 
ledul rosu). 
4.Ventilatorul este oprit de  
limitatorul clapetei hornului. 
5.Ventilatorul este oprit de  
temporizator(daca se folo-
seste regulator electronic). 
6.Ventilatorul este oprit de 
catre termostatul de sig-
uranta.Cazanul s-a supraincal-
zit-temperatura apei a de-
pasit 95 C. 
7.Rotorul ventilatorului este 
murdar. 
8.S-a ars motorul ventila-
torului. 

1.Cuplati ventilatorul.Daca 
comutatorul este defect, 
apelati la service pentru a-l 
schimba. 
2.Reglati temperatura apei pe 
regulatorul electronic.Daca 
regulatorul este defect,apelati 
la service pentru a-l schimba. 
3.Comutati termostatul sub-
limita pe pozitia P.Daca ter-
mostatul sublimita este de-
fect, apelati la service. 
4.Inchideti clapeta hornului cu 
manerul 9.Daca ventilatorul 
nu porneste nici asa,atunci 
trebuie reglata pozitia limita-
torului sau trebuie schimbat 
de catre o persoana autoriza-
ta. 
5.Setati temperatura mai 
mare pe regulatorul electron-
ic. 
6.Sistemul de incalzire trebuie 
sa se raceasca sub 75 CVenti-
latorul trebuie sa  porneasca 



 
9.Regulator electronic defect. 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. 
7.Demontati carcasa ventila-
torului si curatati ventila-
torul.Verificati daca ventila-
torul se roteste usor si daca nu 
“bate”. 
8.Apelati la unitatea service 
pentru schimbarea motorului. 
9.Apelati la unitatea service 
pentru schimbarea regula-
torului.                     
 
 

 

 

      9.Componente optionale si de reglare 

      Pentru un comfort sporit,siguranta in exploatare si randament marit puteti comanda urmatoarele compo-

nente: 

Regulator electronic – poate fi livrat in urmatoarele variante: 

       REG 05 – varianta de baza :regulatorul comanda functionarea cazanului in functie de temperatura apei din 

sistemul de incalzire,de temperatura ambianta si poate comanda o pompa de circulatie. 

       REG 05 E – varianta de baza extinsa :in afara de functiile indeplinite de REG 05 aceasta mai permite co-

manda a inca unui cazan(electric sau pe gaz) si regleaza functionarea celor doua cazane 

      REG 05 EK – regulator echitermic :in plus fata de REG 05 mai poate comanda functionarea unei vani de 

amestec in functie de temperatura ambianta si  de parametrii presetati ai incalzirii. 

      REG 05 EEK – regulator echitermic extins :in plus fata de REG 05 E mai poate comanda functionarea unei 

vani de amestec in functie de temperatura ambianta si  de parametrii presetati ai incalzirii. 

Vana de amestec cu 4 cai cu servomotor – folosirea acestuia optimizeaza functionarea cazanului,creste durata 

ei de viata,eficienta si impreuna cu un regulator echitermal ajuta la obtinerea unui comfort termic optim 

Supapa de descarcare termica TS 130 – asigura racirea cazanului in cazul in care temperatura apei din cazan 

creste peste 95 C.Folosirea supapei este o conditie obligatorie pentru siguranta in functionare a cazanului 

Unitate de comanda pentru pompa de circulatie – asigura comanda pompei de circulatie la cazanele care nu 

sunt echipate cu regulator electronic 

Regulator de tiraj – serveste pentru reglarea tirajului maxim admis pentru cazan 



 
Rezervor de acumulare – se folosesc pentru acumularea energiei excedente a cazanului si pentru acumularea 

caldurii pentru timpul noptii 

Burlane si coturi de fum – diferite diametre  

Este recomandata folosirea elementelor de mai sus in functie de varianta constructiva aleasa pentru sistemul 

de incalzire. 

        10.Livrare si ambalare 

        La fabricarea si ambalarea cazanului nu se foloseste nici un material periculos ,care sa necesite tratament 

special.Ambalajul este alcatuit dintr-un palet din lemn,carton si folie transparenta.Hartia si paletul se pot arde 

in cazan,iar folia trebuie predata la locul de colectare a deseurilor.Dupa expirarea duratei de utilizare a cazan-

ului,acesta trebuie demontata si materialele clasate rezultate trebuie predate la punctele de co-

lectare,conform normelor in vigoare. 

        Materialele folosite la fabricarea cazanului: 

-tabla de otel 

-fonta cenusie 

-aliaj de aluminiu(corpul ventilatorului) 

-izolatie din fibra de sticla 

-caramida refractara 

-vopsea sintetica 

-piese electronice 

-conductori din cupru 

-izolatie conductori 

      11.Piese de schimb 

       Producatorul livreaza toate piesele comandate prin departamentul de service propriu sau prin intermediul 

retelei de service. 

       Pentru eventualele comenzi  luati legatura cu  

 

Instrucţiuni pentru deservirea regulatorului cazanului Pyros (OPOP) - REG06  

  Setarea parametrilor 

1 Descriere 

 

Regulatorul cu microprocesor REG06 cu plăcile electronice REG1517, REG15DD4, este destinat reglării şi comenzilor pentru cazanul 
de încălzire cu apă pe lemne PYROS (OPOP Ecomax) 25,35,42  (vezi în continuare documentaţia tehnică) 

Regulatorul este montat într-o cutie de reglare unde de pe panoul de comandă pot fi citiţi şi setaţi parametrii corespunzători ai procesului de 

reglare. Pe displayul lui în stare de repaus se afişează temperatura cazanului măsurată în °C. După apăsarea butonului  "+" , "-" , "MODE"  se pot 

vizualiza  eventual seta parametrii de reglare a procesului de încălzire. (Temperatura cazanului, înclinarea curbei şi punctul ei inferior etc.) Pe un şir 



 
de LED diode portocalii se vizualizează randamentul cazanului  în 4 trepte.  Randamentul cazanului este reglat prin alimentarea cantităţii de aer 

suflat în cameră de gazeificare şi cameră de ardere a cazanului. 

LED dioda verde indică funcţionarea pompei.  

 

                                                                  Panoul de comandă al regulatorului 

 

 

Regulatorul poate fi livrat în patru variante de execuţie şi anume : de bază, echitermă, de acumulare şi comandată. 
Pentru o bună funcţionare a lui este necesar ca racordarea elementelor şi a senzorilor să corespundă variantei alese care se setează 

cu ajutorul comutatorului  micuţ - switch de pe placa PCB a regulatorului. 

1) Varianta de bază  REG 06   (switch nr. 1 deconectat, 2 deconectat)   - reglarea cazanului la temperatura constantă - ajustabilă. 

Regulatorul  REG 06 în varianta de execuţie de bază este destinat cazanelor racordate direct la circuitul de încălzire centrală, sau la circuitul 

primar de încălzire. În cazul dotării cu circuitul secundar de încălzire (încălzire centrală) cu supapele de amestecare este necesar să se asigure 

protejarea cazanului la supraîncălzire.  

 Regulatorul conduce funcţionarea ventilatorului suflând cantitatea de aer corespunzătoare temperaturii setate din cazan. Pompa de circulaţie 

porneşte având în vedere protecţia împotriva condensării.  Temperatura de pornire a pompei de circulaţie este la 50 °C. 

Se setează temperatura cerută (constantă) a cazanului  = apă încălzită în intervalul de temperaturi de la 50 până la 90 °C.  

Se mai poate racorda şi un termostat extern sau un întrerupător orar pentru setarea regimului de timp de funcţionare a cazanului în 
aşa fel în cât se realizează încetinirea funcţionării cazanului – oprirea ventilatorului. 

 

2) Varianta de execuţie echitermă REG 06 EK   (switch nr. 1 conectat, 2 deconectat)  - reglarea cazanului la valoarea echitermă a temperaturii. 



 
Regulatorul  REG 06 în variantă de execuţie echitermă este destinat cazanelor pentru racordarea directă la circuitul de încălzire 

centrală, sau în circuitul primar de încălzire. În cazul dotării cu circuitul secundar de încălzire (încălzire centrală) cu supape de 
amestecare este necesar să se asigure cazanul împotriva supraîncălzirii.  

Regulatorul REG06EK conduce continuu funcţionarea ventilatorului prin suflarea cantităţii corespunzătoare de aer în funcţie de temperatură 

exterioară, în funcţie de setarea curbei echiterme. Temperatura cerută a cazanului nu se poate seta manual, ea se modifică automat în funcţie de 

temperatură exterioară în intervalul de temperaturi de la 50 până la 90 °C. Pompa de circulaţie porneşte având în vedere protecţia împotriva 

condensării.  Temperatura de pornire a pompei de circulaţie este la 50 °C. 

Se mai poate racorda şi un termostat extern sau u întrerupător orar pentru setarea regimului de timp de funcţionare a cazanului în 
aşa fel în cât se realizează încetinirea funcţionării cazanului – oprirea ventilatorului. 

 

3)  Varianta de execuţie cu acumulare REG 06 AK   (switch nr. 1 deconectat, 2 conectat)  - reglarea cazanului la temperatură fixă - constantă. 

    Regulatorul REG 06 în varianta de execuţie cu acumulare este destinată cazanelor la care sunt racordate rezervoare de acumulare. Este 

recomandabil ca circuitul secundar de încălzire (încălzirea centrală) să fie dotat cu supapele de amestecare dirijate cu un regulator potrivit. 

Regulatorul REG06 AK conduce continuu funcţionarea ventilatorului prin suflarea cantităţii corespunzătoare de aer în funcţie de temperatură fixă 

de 85 °C la cazan. Această valoare nu se poate modifica. Pompa de circulaţie porneşte având în vedere protecţia împotriva condensării.  

Temperatura de pornire a pompei de circulaţie este la 50 °C. 

Se mai poate racorda şi un termostat extern sau un întrerupător orar pentru setarea regimului de timp de funcţionare a cazanului în 
aşa fel în cât se realizează încetinirea funcţionării cazanului – oprirea ventilatorului. 
Utilizarea încetinirii (întrerupător orar pentru setarea regimului de timp de funcţionare a cazanului) este posibilă în principiu, dar în cazul 
funcţionării cazanului cu rezervoare de acumulare a căldurii nu are rost şi nu se recomandă. Se poate folosi doar în cazul funcţionării 
de siguranţă atunci când rezervoarele sunt scoase din funcţionare. 

 

4)  Varianta de execuţie comandată REG 06 R   (switch nr. 1 conectat, 2 deconectat)  -  reglarea cazanului la valoarea temperaturi date de 

către un regulator supraordonat. 

 

Regulatorul REG06 în varianta de execuţie comandată este destinat cazanelor cu racordul primar al circuitului de încălzire. Regulatorul extern al 

circuitului de încălzire predă prin ieşirea sa 0-10 V valoarea temperaturii cerute pentru apă de încălzire regulatorului cazanului REG06 R. 

Regulatorul REG06R la rândul lui conduce continuu funcţionarea ventilatorului şi astfel cantitatea de aer suflat în funcţie de această temperatură 

setată la cazan. Temperatura apei de încălzire nu se poate modifica manual. Dacă circuitul secundar de încălzire (încălzire centrală) este comandat 

de supapele de amestecare atunci este necesar să se asigure cazanul împotriva supraîncălzirii.  

Pompa de circulaţie porneşte având în vedere protecţia împotriva condensării.  Temperatura de pornire a pompei de circulaţie este la 50 °C. 

 

2 Setare – Variantă de execuţie de bază. (REG06) 

REG06 este dotat cu un senzor de temperatură la cazan. 

Parametrii care pot fi setate :   temperatura cerută la cazan în intervalul de temperaturi cuprinse între 50 – 90 °C. 

2.1 Rezumatul tuturor posibilităţilor de vizualizare iniţială (modul M0) pe displayul regulatorului. 

În tabel sunt redate toate posibilităţile de vizualizare iniţiale.  Una dintre ele apare pe displayul regulatorului întotdeauna după pornirea 
cazanului. Regulatorul se introduce în mod automat într-o stare şi în celelalte cazuri  (de ex. la setarea parametrilor regulatorului), dacă 
în timp de 30 de sec. nu se va apăsa nici un buton. 
 



 
Vizualizare 

 

Starea regulatorului şi descrierea activităţii 

 

nr.z

. 

 

Temperatura cazanului de exemplu 88 °C.  ( poate fi vizualizată în intervalul cuprins între  0 – 119 °C ) 

Cazanul funcţionează şi este reglat după temperatura apei din cazan. 

Pompa ( dacă este racordată) este în funcţionare în funcţie de logica pompei 

1 

 

Temperatura cazanului de exemplu 88 °C.  Termostatul spaţial extern (întrerupătorul orar) este pornit.  

Cazanul este în stare de încetinire – este scos temporar din funcţionare. (ventilatorul este oprit ). 

Pompa ( dacă este racordată) este în funcţionare în funcţie de logica pompei  

2 

 

2.2 Setarea temperaturii cerute la cazan  
 Setarea temperaturii apei de încălzire cerute la cazan se face conform următorului tabel:     

Tabelul de setare a temperaturii cerute la regulatorul cazanului  REG06 

 Modul de setare a parametrului  Exemplu de 
vizualizare 

1 Starea iniţială – este afişată temperatura reală din cazan. (de exemplu 88 °C) Dacă nu este 

afişată temperatura reală din cazan atunci opriţi şi porniţi cazanul.  
  

sau vezi şi rezumatul 

2 Apăsaţi butonul  +  sau  - .  Se afişează temperatura setată actual.  

(de exemplu 88 °C)  

  

3 Apăsaţi de repetate ori butonul  +  sau  -  pentru mărirea sau reducerea temperaturii din cazan. 

(de exemplu 82 °C)  

  

4 După setarea temperaturii cerute nu mai apăsaţi alte butoane. Regulatorul se întoarce  automat 
în starea sa iniţială după 3 sec. = afişarea temperaturii reale din cazan (de exemplu 88 °C) 

 

 
Astfel setarea temperaturii este terminată şi cazanul va fi reglat în continuare în mod automat în funcţie de temperatura setată. 
(în acest caz la temperatura de 82°C)  

 
 
 

3 Setare – Varianta de execuţie  echitermă. ( REG 06 EK) 

 
REG06 EK este dotat cu un senzor de temperatură din cazan şi un senzor de temperatură exterioară. 

Parametrii care se pot seta : Înclinarea curbei echiterme în intervalul cuprins între 0,2 – 3,0 

                               Punctul inferior a curbei echiterme în intervalul cuprins între  1 - 30   

3.1 Rezumatul tuturor posibilităţilor vizualizării iniţiale (modul M0) de pe displayul regulatorului. 



 
În tabel sunt redate toate posibilităţile de vizualizare iniţiale.  Una dintre ele apare pe displayul regulatorului întotdeauna după pornirea 
cazanului. Regulatorul se introduce în mod automat într-o stare şi în celelalte cazuri  (de ex. la setarea parametrilor regulatorului), dacă 
în timp de 30 de sec. nu se va apăsa nici un buton. 
 

Vizualizare 

 

Starea regulatorului şi descrierea activităţii sale 

 

nr.z

. 

 

Temperatura din cazan este de exemplu 88 °C.  ( poate fi vizualizată în intervalul cuprins între  0 – 119 °C ) 

Cazanul funcţionează şi este reglat după temperatura apei din cazan. 

Pompa ( dacă este racordată) este în funcţionare în funcţie de logica pompei 

1 

 

Temperatura din cazan este de exemplu 88 °C.  Termostatul spaţial extern (întrerupătorul orar) este pornit.  

Cazanul este în stare de încetinire – este scos temporar din funcţionare. (ventilatorul este oprit ). 

Pompa ( dacă este racordată) este în funcţionare în funcţie de logica pompei 

2 

 

 

 

3.2 Setarea înclinării curbei şi a punctului ei inferior.     

Curba echitermă determină dependenţa temperaturii apei de încălzire în funcţie de temperatură exterioară. În cazul ca este corect 
setată nu este necesar să se măsoare temperatura spaţiului încălzit.  În cazul unei încălziri neregulate se poate racorda un termostat 
spaţial extern sau un întrerupător orar pentru funcţionarea cazanului. 

 

Setarea curbei echiterme se face prin setarea Înclinării şi a Punctului ei inferior  

Realizăm setarea experimental după atingerea  „confortului de căldură“ în obiectul încălzit în aşa fel încât la funcţionarea continuă şi la 

temperaturi exterioare (cca 10-15 °C) deasupra lui zero setăm punctul inferior, la temperaturi exterioare (cca 5-10 °C) sub zero setăm înclinarea.  

 



 

 

 

Notă:  Valorile Înclinării şi a Punctului inferior exprimă caracterul pierderilor de căldură a obiectului.  

Înclinarea este o cifră adimensională  indicând raportul între schimbarea temperaturii apei de încălzire şi schimbarea temperaturii 

exterioare. 

Se poate seta în intervalul cuprins între 0.2-3.0. Cu cât sunt pierderile de căldură a obiectului mai mici ( izolare) cu atât înclinarea curbei 

este mai mică. 

Punctul inferior este punctul de plecare a curbei adică temperatura apei de încălzire la temperatură exterioară de 20 °C. (intervalul 1-30 

°C). 

Serveşte la setarea „confortului de căldură“ în obiect după acordarea înclinării.  Dacă în obiect este permanent frig atunci trebuie ca 

punctul inferior să fie mărit ( pus numărul mai mare) şi invers. 

 

 

 

Valorile iniţiale setate de producător:  Înclinarea 1.6   Punctul inferior 20 °C. 

 

O eventuală modificare a Înclinării şi a Punctului inferior se realizează conform următoarelor instrucţiuni din tabel: 

Tabelul pentru setarea Înclinării curbei echiterme la regulatorul REG06 EK 

 Modul de setare a parametrului Exemplu de 
vizualizare 

1 Starea iniţială – (vezi tabelul tuturor vizualizărilor iniţiale) afişată temperatura reală din cazan 
(de exemplu 88 °C). Dacă nu este afişată temperatura reală din cazan atunci opriţi şi porniţi 

cazanul.  
 

 
sau vezi şi rezumatul 



 
2 Apăsaţi butonul M (MODE). Se afişează valoarea actual setată a Înclinării curbei echiterme (de 

exemplu 1,3 )  

 

3 Apăsaţi de repetate ori butoanele  +  sau  -   pentru mărirea sau reducerea valorii Înclinării 

curbei echiterme. (de exemplu 1,7 ) 

 

4 După setarea temperaturii cerute nu mai apăsaţi nici un alt buton. Regulatorul îşi revine automat 
în starea sa iniţială după 30 sec.  = vizualizarea temperaturii reale din cazan (de exemplu 88°C) 

sau apăsaţi de 2x butonul Mode.  

Astfel este terminată setarea valorii pentru  Înclinare şi cazanul şi circuitul de încălzire va fi reglat în continuare automat în funcţie de 
valorile curbei echiterme. 
 
 
Tabelul pentru setarea Punctului inferior al curbei echiterme la regulatorul REG06 EK 

 Modul de setare a parametrului Exemplu de 
vizualizare 

1 Starea iniţială – (vezi tabelul tuturor vizualizărilor iniţiale) afişată temperatura reală din cazan 

(de exemplu 88°C). Dacă nu este afişată temperatura reală din cazan atunci opriţi şi porniţi 

cazanul.  
 

 
sau vezi şi rezumatul 

2 Apăsaţi de  2x butonul M (MODE).  Se afişează valoarea actual setată a Punctului inferior al 

curbei echiterme (de exemplu 20°C )  

 

3 Apăsaţi de repetate ori butoanele  +  sau  -   pentru mărirea sau reducerea valorii Punctului 

inferior al curbei echiterme. (de exemplu 21°C ) 

 

4 După setarea temperaturii cerute nu mai apăsaţi nici un alt buton. Regulatorul îşi revine automat 
în starea sa iniţială după 30 sec.  = vizualizarea temperaturii reale din cazan (de exemplu 88°C) 

sau apăsaţi 1x butonul Mode.  

Astfel este terminată setarea valorii pentru Înclinare şi Punctul inferior iar cazanul şi circuitul de încălzire va fi reglat în continuare 
automat în funcţie de valorile calculate conform curbei echiterme. 

 

3.3 Rezumatul vizualizărilor valorilor cerute şi a celor reale la regulator. 

 
Pentru verificarea regulatorului se pot vizualiza pe displayul regulatorului valorile măsurate şi calculate conform tabelului următor. 
În tabel sunt trecute numai acele valori care nu pot fi modificate. Modificările vezi 3.2 - setare.  
 

 Vizualizare 

 

Starea  regulatorului şi descrierea activităţii lui 

 

1 

 

Starea iniţială – (vezi tabelul tuturor vizualizărilor iniţiale) afişată temperatura reală din cazan (de 
exemplu 88 °C). Dacă nu este afişată temperatura reală din cazan atunci opriţi şi porniţi cazanul.  

 

2 

 

Apăsaţi butonul  + 

Este vizualizată temperatura rezultată cerută a apei din cazan, setată de regulator [ 20 - 90°C]  



 
Temperatura cerută din cazan nu se poate seta, este calculată de curba echitermă. 

3 

 

Apăsaţi butonul   +  

Este vizualizată temperatura exterioară [-20 până la + 19 °C]   

(În cazul că senzorul pentru temperatura exterioară nu este racordat atunci se afişează valoarea maximă 19°A. 

În cazul unui scurtcircuit se afişează valoarea minimă -20°A ) 

4 

=1  

Apăsaţi butonul  + 

Ciclic înapoi în starea iniţială de vizualizare 

 

 

4 Setare – Varianta de executare cu rezervor termic de acumulare. (REG 06 AK) 

REG06 este prevăzut cu un senzor de temperatură din cazan. 

Nu se pot seta nici un fel de parametri ai  regulatorului -  temperatura cerută a apei de încălzire din cazan este setată la 85 °C şi EA NU SE POATE 

modifica. 

 
Utilizarea încetinirii (întrerupător orar pentru setarea regimului de timp de funcţionare a cazanului) este în principiu posibilă, în 
funcţionare cu rezervoarele de acumulare însă nu are rost şi nu se recomandă. Se poate folosi doar pentru caz de siguranţă atunci 
când rezervoarele sunt scoase temporar din funcţionare. 

 

4.1 Rezumatul tuturor posibilităţilor de vizualizare iniţială (modul M0) de pe  displayul regulatorului. 

În tabel sunt redate toate posibilităţile de vizualizare iniţiale.  Una dintre ele apare pe displayul regulatorului întotdeauna după pornirea 
cazanului. Regulatorul se introduce în mod automat într-o stare şi în celelalte cazuri  (de ex. la setarea parametrilor regulatorului), dacă 
în timp de 30 de sec. nu se va apăsa nici un buton.. 
 

Vizualizare 

 

Starea regulatorului şi descrierea activităţii sale 

 

nr.z

. 

 

Temperatura din cazan este de exemplu 88 °C.  ( poate fi vizualizată în intervalul cuprins între  0 – 119 °C ) 

Cazanul funcţionează şi este reglat după temperatura apei din cazan. 

Pompa ( dacă este racordată) este în funcţionare în funcţie de logica pompei 

1 

 

Temperatura din cazan este de exemplu 88 °C.  Termostatul spaţial extern (întrerupătorul orar) este pornit.  

Cazanul este în stare de încetinire – este scos temporar din funcţionare. (ventilatorul este oprit ). 

Pompa ( dacă este racordată) este în funcţionare în funcţie de logica pompei 

2 

 



 
 

4.2 Setarea temperaturii cerute la cazan     

Temperatura setată nu se poate modifica. Valoarea ei este fixă şi este de 85°C.   Se poate vizualiza doar temperatura apei de încălzire 
din cazan fix setată. 
 

 Modul de setare a parametrului Exemplu de 
vizualizare 

1 Starea iniţială – vizualizată temperatura reală din cazan. (de exemplu 88 °C) Dacă nu este 

afişată temperatura reală din cazan atunci opriţi şi porniţi cazanul.  
  

sau vezi şi rezumatul  

2 Apăsaţi butonul   +  sau  - . Se afişează valoare de temperatură din cazan  85 °C  

Valoarea temperaturii setate NU SE POATE MODIFICA  ! 
 

3 Regulatorul îşi revine automat în starea sa iniţială după 30 sec.  = vizualizarea temperaturii 
reale din cazan (de exemplu 88 °C) 

 

 
 

5 Setare – Varianta de execuţie comandată. (REG 06 R) 

REG06 este prevăzut cu un senzor de temperatură din cazan. 

La bornele de intrare  ale intrării analoage este racordat un regulator supraordonat eventual un sistem de conducere cu ieşirea de 0...10V . 

Parametrii care se pot seta : Înclinarea curbei echiterme în intervalul cuprins între 0,2 – 3,0 

                               Punctul inferior a curbei echiterme în intervalul cuprins între  1 - 30 

 
Încetinire  : utilizarea încetinirii – conducerea funcţionării cazanului în funcţie de regim de timp de funcţionare este posibilă prin 
racordarea ieşirii digitale corespunzătoare (contact fără tensiune) unui regulator supraordonat (pe bornele SH / 0V). 
 La încetinire ventilatorul cazanului este oprit. Pompa funcţionează conform logicii pompei. 

 

 

5.1 Rezumatul tuturor posibilităţilor vizualizării iniţiale (modul M0) de pe displayul regulatorului. 

 

În tabel sunt redate toate posibilităţile de vizualizare iniţiale.  Una dintre ele apare pe displayul regulatorului întotdeauna după pornirea 
cazanului. Regulatorul se introduce în mod automat într-o stare şi în celelalte cazuri  (de ex. la setarea parametrilor regulatorului), dacă 
în timp de 30 de sec. nu se va apăsa nici un buton. 
 

Vizualizare 

 

Starea regulatorului şi descrierea activităţii sale 

 

nr.z

. 



 

 

Temperatura din cazan este de 88 °C.  

Cazanul funcţionează şi este reglat în funcţie de valorarea de temperatură cerută  dată de regulatorul 

supraordonat.  ( 50 – 90 °C ) 

1 

 

Temperatura din cazan este de 88 °C  Ieşirea regulatorului supraordonat este conectată.  
Cazanul este în stare de încetinire – este scos temporar din funcţionare. (ventilatorul este oprit, pompa 

funcţionează). 

Pompa ( dacă este racordată) este în funcţionare în funcţie de logica pompei  

2 

 

5.2 Calcul de înclinare a curbei şi a punctului inferior al ei.     

Varianta de execuţie comandată REG 06 R este în principiu identică cu execuţia echitermă cu REG 06 EK. Atât ajustarea  switch-urilor cât şi 

acţionarea de comandă este identică. Este necesar să se interconecteze corect (AC/AK) şi să se racordeze bornele de intrare (UD/AS). Tensiunea de 

comandă în intervalul de 0...10V  simulează valoarea temperaturii senzorului din exterior în intervalul +20...-20 °C.  Această valoare se vizualizează 

pe display vezi 5.3.  

Curba de transfer determină dependenţa temperaturii cerute a apei de încălzire de valoarea de tensiune  la ieşirea regulatorului 
supraordonat – valoarea simulată a temperaturii exterioare. Este identică cu curba echitermă. Setarea Punctului inferior şi a Înclinării se 
etalonează REG 06 faţă de regulatorul supraordonat conform documentaţiei lui sau conform documentaţiei  software-ului  
corespunzător sistemului de comandă. Recomandăm ca valorile setate să fie notate. 

 
 
Regulatorul supraordonat emite cerinţa în intervalul 0-10V  adică simulează +20...-20°C. Acestuia corespunde intervalul valorilor 

cerute de temperatură din cazan cu restricţiile sub 50 şi peste 90 °C.  
Setarea curbei de transfer se realizează prin setarea Înclinării ( numărul de °C de apă de încălzire / °C de temperatură exterioară) şi a 

Punctului inferior (valoarea temperaturii apei de încălzire la  +20°C, adică 0V ). Este identică cu setarea curbei echiterme.  
 

 

 

Setare tipică  P=20 S=1,8   

P=30 (punct 

final=90) 

90-30=60 

60/40=1,5 

S=1,5 

P=20 (punct 

final=100) 

100-20=80 

80/40=2 

S=2 



 
 Exemple de calcul pentru setarea înclinării şi a punctului inferior 

 

 

5.3 Setarea înclinării şi a punctului inferior al curbei de transfer. 
 

Setarea propriu-zisă a înclinării şi a punctului inferior al curbei de transfer se realizează la fel ca în cazul de setare a curbei echiterme conform 

instrucţiunilor din tabelele următoare. 

Tabelul de setare a Înclinării curbei de transfer pentru regulatorul REG 06 R 

 Modul de setare a parametrului Exemplu de 
vizualizare 

1 Starea iniţială – (vezi tabelul tuturor vizualizărilor iniţiale) afişată temperatura reală la cazan (de 

exemplu 88 °C). Dacă nu este afişată temperatura reală la cazan atunci opriţi şi porniţi cazanul.  

  
sau vezi şi rezumatul  

2 Apăsaţi butonul M (MODE). Se afişează valoarea actual setată a Înclinării curbei echiterme (de 

exemplu 1,3 )  

 

3 Apăsaţi de repetate ori butoanele  +  sau  -   pentru mărirea sau reducerea valorii Înclinării 

curbei echiterme. (de exemplu 1,7 ) 

 

4 După setarea temperaturii cerute nu mai apăsaţi nici un alt buton. Regulatorul îşi revine automat 
în starea sa iniţială după 30 sec.  = vizualizarea temperaturii reale la cazan (de exemplu 88 °C) 

sau apăsaţi de 2x butonul Mode.  

 
 

 

 

 

Tabelul pentru setarea Punctului inferior al curbei echiterme la regulatorul REG 06 R 

 Modul de setare a parametrului Exemplu de 
vizualizare 

1 Starea iniţială – (vezi tabelul tuturor vizualizărilor iniţiale) afişată temperatura reală la cazan (de 
exemplu 88 °C). Dacă nu este afişată temperatura reală la cazan atunci opriţi şi porniţi cazanul.  

  
sau vezi şi rezumatul  

2 Apăsaţi de  2x butonul M (MODE).  Se afişează valoarea actual setată a Punctului inferior al 

curbei echiterme (de exemplu 20 °C )  

 

3 Apăsaţi de repetate ori butoanele  +  sau  -   pentru mărirea sau reducerea valorii Punctului 

inferior al curbei echitemre. (de exemplu 21 °C ) 

 

P=0 (punct 

final=100) 

100-0=100 

100/40=2,5 

S=2,5 

 



 
4 După setarea temperaturii cerute nu mai apăsaţi nici un alt buton. Regulatorul îşi revine automat 

în starea sa iniţială după 30 sec.  = vizualizarea temperaturii reale la cazan (de exemplu 88 °C) 

sau apăsaţi 1x butonul Mode.  

 

5.4 Rezultatul vizualizărilor valorilor cerute şi a celor reale la regulator. 

 
Pentru verificarea regulatorului se pot vizualiza pe displayul regulatorului valorile măsurate şi calculate conform tabelului următor.  
Temperatura cerută la cazan nu se poate schimba. Valoarea ei este dată de regulatorul supraordonat. Tensiunea lui la ieşire 0-10V determină 

valoarea temperaturii cerute corespunzătoare din cazan în °C  

 

În tabel sunt trecute numai acele valori care nu pot fi modificate. Modificările vezi 5.3 - setare.  
 

 Vizualizare 

 

Starea  regulatorului şi descrierea activităţii lui 

 

1 

 

Starea iniţială – (vezi tabelul tuturor vizualizărilor iniţiale) afişată temperatura reală la cazan (de 
exemplu 88 °C). Dacă nu este afişată temperatura reală la cazan atunci opriţi şi porniţi cazanul.  

 

2 

 

Apăsaţi butonul  + 

Este vizualizată temperatura rezultată cerută a apei din cazan [50 – 90 °C]  

Temperatura cerută la cazan nu se poate seta, este calculată de curba de transfere. 

3 

 

Apăsaţi butonul  +  

Este vizualizată temperatura exterioară [- 20 až + 19 °C] simulată de intrare de comandă 0...10V  

(În cazul că tensiunea nu este racordată, atunci se afişează valoarea maximă de 19°A. Peste 10V  se vizualizează 

valoarea minimă de -20°A ) 

4 

=1  

Apăsaţi butonul + 

Ciclic înapoi în starea iniţială de vizualizare 

 

 

6 Protecţie antiger 

Toate variantele de executare ale  regulatorului  REG 06 au încorporată aşa numită „Protecţia antiger „ . Aceasta constă în faptul că 
în cazul scăderii temperaturii sub 5°C se porneşte pompa de circulaţie ( dacă este racordată). La creşterea temperaturii peste 5 °C 
funcţionarea pompei se opreşte din nou. Această funcţie este activă continuu.  

 
Această funcţie este eficace numai în cazul gerurilor moderate şi nu înlocuieşte utilizarea amestecului antigel în sisteme de 

încălzire !  

 
 



 

7 Întrerupător orar 

Dacă este necesar se poate racorda la  regulatorul REG06 un întrerupător orar extern mecanic sau electronic eventual o ieşire digitală a 

regulatorului supraordonat. (bornele SH-0V).  

Setarea întrerupătorului orar mecanic se realizează prin setarea selectorului de funcţionare conform manualului de instrucţiuni ale producătorului.  

   

La conectarea contactului întrerupătorului orar se realizează încetinirea arderii  (se afişează pe display). Ventilatorul cazanului este oprit. Pompa 

funcţionează conform logicii pompei (protecţia împotriva supraîncălzirii prin tirajul de coş) 

 

8 Termostat spaţial extern ( regulator) 

Dacă este necesar se poate racorda la regulatorul REG06  (bornele SH-0V) un termostat spaţial extern programabil. Se recomandă a fi utilizat un 

termostat cu istereza de temperatură şi de timp ajustabilă în aşa fel încât să nu aibă loc conectarea şi deconectarea frecventă. 

La conectarea contactului  termostatului se realizează încetinirea arderii (se afişează pe display). Ventilatorul cazanului este oprit. Pompa 

funcţionează conform logicii pompei (protecţia împotriva supraîncălzirii prin tirajul de coş). 

 

 

 

 

9  Parametrii tehnici. 

 Tensiune de alimentare   -  230V AC +-10%, 50Hz   

      Putere de alimentare regulator   -  5VA 

      Intrări   Tablou cu borne JP1  - 0-5V DC 

  Tablou cu borne JP2  - 230V AC +-10%, 50Hz   

 Ieşiri  Tablou cu borne JP1  - 0-5V (max12V) DC / 0,2A   

Tablou cu borne JP2  - 230V AC +-10%, 50Hz  / 0,5A 

Exactitate de redare a temperaturii   - 1°C  +- 1digit 

    Poziţia de funcţionare     -  la alegere  

 Temperatură de lucru a mediului ambiant  -  +5 până la +40°C 

     Umiditatea de lucru a mediului ambiant   -  10 până la 75% 

 Gradul de protecţie     - IP 43/00 

 Greutate      -  cca  2.5 Kg 



 
      Dimensiuni ( Î x L x A )    -  cca 100 x 430 x 350 mm 

 

10 Schema de conexiuni. 

Schema de conexiuni pentru varianta de execuţie corespunzătoare a cutiei de reglare pentru cazanul ( OPOP) – în anexă. 

Notă: elementele unite cu linie discontinuă nu sunt conectate din producţie. 

10.1 Legenda  pentru schema REG06 Pyros / OPOP 1517   (REG06, REG06 EK, REG06 AK, REG06 R ) 

Partea componetă a cutiei REG06 

X1 Tablou cu borne cazan (230 V AC) 
X2 Tablou cu borne pentru racordarea aparatelor el. exterioare (230 V AC) 

X3 Tablou cu borne pentru racordarea aparatelor el. exterioare (5 V DC) 

X4          Tablou cu borne condensator Co 

D1 Placă electronică de regulare REG 1517  

F1 Siguranţa aparatului  5x20 mm T-2A.  

VK Întrerupător cazan cu semnalizare de stare pornită. 

VV Întrerupător ventilator cu semnalizare de stare pornită. 

P1 Comutator (manual / automat). 

HL1 Lumină de semnalizare roşie - defecţiune. 

HL2 Lumină de semnalizare verde – funcţionarea pompei 

RE1 Releul RP 421730 în soclul RT 78625 (Schrack) 

T4 Termostat sub limită 

 

În exteriorul cutiei REG06 

HV Întrerupătorul principal al cazanului  -  fişă de contact. 

T1 Termostat de siguranţă. 

VT Întrerupătorul termostatului sub limită. 

KP Întrerupătorul terminal al uşilor camerei de gazeificare. 

Mv Ventilator. 

TS Sonda de temperatură a cazanului Pyros. 

 



 
Nu este conectat din producţie 

TA Sonda de temperatură exterior.                                                                     (Utilizată numai pentru EK ) 

Mc Pompa de circulaţie a cazanului  (acţionată)                                                  (Racordat la instalare dacă este cazul) 

SH Termostat de ambianta                                            (Numai în caz de utilizare ) 

Ms         Pompa de circulaţie a circuitului secundar ( în funcţionare după pornirea cazanului  – neacţionată)   (Racordat la instalare dacă este cazul) 

Regulator supraordonat                                   (Numai în caz de utilizare) 

Prezentarea şi marcarea intrărilor şi ieşirilor din partea din spate a regulatorului 

 

10.2. Schema de conexiuni – Pyros 25,35,42 



 

 

11 Piese de schimb 
Piesele de schimb pentru reglarea electronică se pot comanda la producător conform următoarei liste de piese. 



 
Poz. Denumire Dimensiuni (CSN) Bucăţi Număr din catalog Observaţie 

1 Panoul frontal al regulatorului        1 KR 1517-01  

2 Fundul regulatorului      1 KR 1517-02  

3 Placă electronică a regulatorului  REG 1517    1 KR 1517-03  

4 Display de reglare el. Reg 15 DD4    1 KR 1517-04  

5 Termostat sub limită  T4     1 KR 1517-05  

6 Lumină de control verde  HL2      1 KR 1517-06  

7 Lumină de control roşie  HL1     1 KR 1517-07  

8 Siguranţă T2-2A    1 KR 1517-08  

9 Întrerupător cu lumină de control – 

verde  VK 

    1 KR 1517-09  

10 Întrerupător cu lumină de control – 

verde  VV  

    1 KR 1517-10  

11 Comutator bipolar  P1     1 KR 1517-11  

12 Suport pt. termostat sub limită     1 KR 1517-12  

13 Releu 4050/230V    1 KR 1517-13  

14 Soclu pentru releu Finder    1 KR 1517-14  

15 Condensator  Co CFAC068N    1 KR 1517-15  

16 Tablou cu borne condensator  X4 3 piese    1 KR 1517-16  

17 Tablou cu borne cazan X1 15 piese    1 KR 1517-17  

18 Cablajul elementelor de comandă     1 KR 1517-18  

19 Cablajul de racordare a cazanului      1 KR 1517-19  

20 Senzorul de temperatură al cazanului  

TS 

TS 1 P    1  KR 1517-20  

21 Cutie de racordare      1 KR 1517-21  

22 Tablou cu borne pentru elemente de 

putere  X2 

9 piese    1 KR 1517-22  

23 Cutie de racordare       1 KR 1517-23  

24 Tablou cu borne pentru elemente de 

putere  X3 

9 piese    1 KR 1517-24  



 
25 Pat pt. siguranţă incl. siguranţa F1 5x20mm T-2A    1 KR 1517-25  

26 Siguranţă F1-1A    1 KR 1517-26  

27 Cordon de legătură la reţea el.  Flexo 2-3 m    1 KR 1517-27  

      

      

      

      

      

 



 
Repartizarea poziţională a pieselor individuale 



 
 
 
 

CERTIFICAT GARANTIE CAZANE ECOMAX 

 

 

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                  Termen de garanţie - 2 ani  

                                                                                                                 

                 

IMPORTATOR                     VÂNZĂTOR ,                      CUMPĂRĂTOR , 

Am luat la cunoştinţa de precizările 

făcute de prezentul certificat 

 

                    L.S.                                              L.S.                                                                                                       

_____________ __________________    ______________________ 

 

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 doi ani.  
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 proiec-

tare,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: 

-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 disproportionala 

-o masura reparatorie poate fi considerata ca disproportionala daca ea impune vanzatorului costuri care sunt nerezonabile in comparatie cu 

cealalta masura reparatorie 

-o masura reparatorie sau de inlocuire a produsului va fi facuta in cadrul unei perioade rezonabile de timp,stabilita se comun acord intre 

consumator si vanzator. 

1.7 Produsele reclamate in perioada de garantie, ale caror defecte, rezultate ca viciu de constructie sau de material, nu pot fi reparate, se 

inlocuiesc. 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. 

1.8 Durata termenului de garantie se prelungeste cu termenul scurs de la data reclamatiei pana la data repunerii in functiune a 

echipamentului, mentionandu-se acest lucru in certificatul 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 : 

- cazanul trebuie sa fie corect instalat si racordat la cosul de fum  

- cosul de fum trebuie sa aiba tiraj corespunzator, sa fie verificat si autorizat de catre o firma autorizata in acest sens 

- sa fie asigurata o priza de aer neobturabila cu o dimensiune de minim 100 cmp; 

- instalatia electrica la care se racordeaza echipamentul trebuie sa fie corespunzatoare si sa asigure tensiunea de 230 V / 50 Hz. c.a. ± 5%; 

- echipamentul sa fie montat cu respectarea polaritaţii faza nul; 

- instalaţia hidraulică trebuia să fie :  



 
       

 -  concepută şi executată corect, conform unui proiect de specialitate; 

                   - spălată de impurităţi înainte de racordarea echipamentului ; 

                       - umplută corect şi complet, aerisită şi cu proba de etanşeitate efectuată; 

- rezistenta de dispersie a prizei de pământ- înpământarea trebuie să fie în conformitate cu normele în vigoare;    

- nulul de lucru nu trebuie să aibă curenti reziduali ; 

- 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. 
- deficienţe estetice cauzate de manipulări neglijente sau accidente (spărturi,deteriorări ale carcasei) 
- defecţiuni care nu pot fi imputate producătorului, provocate de  : 

      -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  
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. 



 

LISTA FIRMELOR DE SERVICE PENTRU CAZANELE PE PELETI 

 



 

 



 
 

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 docu-

mente: 

-cazanul complet 

-factura 

-manualul si ghid de utilizare in l.romana 

-certificat de garantie 

 

 

 

 

 

                   Data:                                                               Semnatura utilizator final 



 

 



 

 



 
Tabel cu interventii in garantie 

Nr.crt Data sesizarii defect Data constatarii defect Data eliminarii defect Nr zile prelungire garantie 

     

     

     

     

     

 



 

 


