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 CAZAN PE PELETI OPOP BIOPEL SI BOINK  

Versiune 6.00 procesor sau mai mare 

 
 
 
Cuprins:  
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Pagina 8-17: GHID DE UTILIZARE  
Pagina 19: GHID EXTINS DE SETARE  
Pagina 20: GHID DE CURATARE 
Pagina 22: GHID DE INTRETINERE 
Pagina 23: GHID DE DEPANARE 
Pagina 26: DIAGRAMA ELECTRICA 
Pagina 27: MONTAREA REZERVORULUI DE PELETI 
Pagina 28: MANUAL DE OPERARE 
 
 
 
EN 303-5 agreat de DTI (Danish Technological Institute)   
Agreat ca sistem sub presiune 
Clasa de energie AA  
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GHID DE INSTALARE CAZANE OPOP  BIOPEL 16 - 80 KW 
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GHID DE INSTALARE CAZANE OPOP  BOINK 16 -30 KW 
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Ca rezervor se pot folosii incaperi cu o structura interioara asemanatoare rezervoarelor de 
peleti, pentru a usura miscarea peletilor spre zona de alimentare sau orice alt rezervor 
fabricat din alte materiale care au o forma asemanatoare rezervoarelor din imagine. 

Ghid general: 

Cazanul se va instala de către o firmă autorizată cu respectarea normelor si prescriptiilor in 
vigoare.Legătura dintre coşul de fum şi cazan nu poate depăşi 1 m şi este recomandat aplicarea 
unei uşi de curăţare pe acesta.Tirajul hornului trebuie sa fie de min. 5Pa; montarea unui regulator 
de tiraj este recomandat. Dacă gazele de ardere se condensează în horn (cenuşă umedă) este 
necesară instalarea unui exhaustor în horn  sau deschideţi trapa (se află în spatele cazanului) cat 
de larg se poate, pentru a creste temperatura fumului. Se va monta un bypass pentru ca 
temperatura apei din retur sa nu scadă sub 55 grade,astfel evitam fenomenul de condens care ar 
reduce mult durata de viata a cazanului.Nerespectarea acestei conditii duce la pierderea 
garantiei pentru corpul cazanului!  

Presiunea maxima admisa la aceste cazane este de 3 bar! 

ATENTIE!!!Tensiunea de alimentare trebuie sa fie  de  230V  cu  to le ran ta  de  5% .  
Daca fluctuat iile d e  te n siun e dep ases c ace st e  lim ite,  va rugam sa va procurati un  
stabilizator de tensiune prin care sa alimentati cazanu l.  In caz contrar 
defectiun ile  ce  re zu lta  d in  cau za  flu ctua t iilor d e te nsiu ne n u int r a in co nd itiile  de 
garantie  s i repa ratia v a fi fa cu ta pe c h eltu ia la bene ficiar u lui!  
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Accesorii recomandate pentru montarea si instalarea cazanelor pe peleti 
Pentru functionarea in parametrii proiectati, in scopul evitarii problemelor de service si 
pentru a asigura o durata de viata ridicata cazanelor va recomandam folosirea 
urmatoarelor accesorii la montarea si instalarea cazanelor: 
-vas de expansiune 
-supapa de siguranta  
-vana de amestec cu 3 cai termostatata de 55C sau cu servomotor,sau vana cu 4 cai 
-pompa de circulatie 
-termostat de teava sau de imersie pentru comanda pompei de circulatie 
Va recomandam deasemenea consultarea schitelor de montaj din manualul de instalare la 
alegerea solutiei tehnice de realizare a sistemului de incalzire. 
 

INSTALATIE ALTERNATIVA 
Schema nr. 1 
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INSTALATIE ALTERNATIVA 
Schema nr. 2 

 
 
Schema hidraulică prezentată nu înlocuieşte proiectul sistemului de încălzire şi are scop 
informativ! 

GHID DE INSTALARE CAZAN 
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Instalarea focarului de ardere in cazan:  

Focarul se va monta pe partea laterală a 
cazanului (demontaţi mai întâi placa de 
protecţie de pe cazan). 

1. Montaţi panoul de comandă suportul 
predestinat situat deasupra cazanului. 

2. Montaţi senzorul de supraîncălzire pe 
laterala cazanului şi apoi conectaţi 
aparatul la panoul de comandă. 
Acesta va proteja cazanul impotriva 
supraâncălzirii,oprind alimentarea 
sistemului cu energie electrică. 

3. Montaţi senzorul de temperatura a   
panoului de comanda intr-o teaca in racordul tevii de ½”.  
4. Montaţi ţeava de legatura intre tubul de alimentare cu peleţi şi arzător Conectaţi tubul de 

alimentare astfel ca aceasta să intre în intregime pe ţeava de legatură (PELEŢII NU AU 
VOIE SĂ SE BLOCHEZE ÎN ŢEAVĂ!) 

In cazul în care peleţii se lipesc sau înfundă ţeava de alimentare spălaţi ţeava cu jet de apă.  

5. Verificaţi integritatea arzătorului 

6. Aşezaţi arzătorul în orificiul de pe laterala cazanului şi înşurubaţi cele două şuruburi din 
pachet. 

7. Asiguraţi-vă că arzătorul este în poziţie orizontală şi îmbinarea cu peretele cazanului 
este corespunzătoare 

8. Aşezaţi capacul acestuia apoi conectaţi arzătorul la sursa electrică 
9. Conectaţi rezistenta electrica ,respectând diagrama de conectare electrică din acest 

manual. 

Alimentator cu melc:  

10. Instalaţi tubul şi ţeava de conectare între alimentatorul de peleţi şi arzător. 
11. Tubul şi ţeava de conectare trebuie să aibă o înclinaţie corespunzătoare ca peleţii să cadă 

liber in arzător. 

La prima folosire: 

Asiguraţi-vă ca sunt peleţi în ţeava de alimentare 
13. Daca nu sunt peleti in teava, deconectati cazanul de la sursa de alimentare cu curent,apoi 
reintroduceti acesta in priza. Cand panoul de comanda s-a ilumintat apasati si tineti apasat 6 
secunde butonul sageata SUS pana ce pe ecran apare mesajul “FEEDING PELLET” / 
”ALIMENTARE CU PELETI”. 
14. Dacă peleţii cad din tubul de otel (aprox. 15 min.), opriţi sistemul apăsând o singura data 
tasta sageata JOS. 
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Cantarirea peletilo r  la  p r im a  po rn ire  sau  la  sch im ba rea  pe let ilor  

1. Deconectati arzatorul de la alimentare, vezi imagine mai sus, sageata rosie. 
2. Scoateti teava  m e ta lica  de  a lim en ta re  cu  pe let i d e p e arzato r s i in troduce ti 

acesta intr-un sac de plastic .  
3. Apasati bu ton  SET  pen tru  a  in tra  in  M EN IU  1 , apo i cu  a ju to ru l sagea te i JO S , 

coborati la optiunea  ARD ERE  AU TOM ATA .  
4. Apasati bu tonu l SET  pen tru  a  in tra  in  ace st  m en iu , apo i cu  a ju to ru l sagea ta  

JOS coborati la  optiune a M EL C 6 M IN U T E . Ap asa t b uto n SE T pe n tr u a sc him b a 
valoarea acestuia. Cu ajutorul sageata JOS schimbati va loa rea  ace stu ia  de  l a 
NU la optiunea  DA .  

5. Melcul de alimentare incepe sa se roteasc tim p  de  6  m inu te , ce  va  fi afis at pe 
ecran. 

6. Daca cele 6 minute au expirat cazanul automat revine la modul normal de 
lucru. 

7. Cantariti  pe let ii aduna t i in s ac cu  a ju to r ul u n ui can t ar de bu ca tarie  
8. Dupa cantarire apasati bu ton ul SET de pe panoul de comanda pentru a intra in 

MENIU 1 
9. Cu cjutorui scgdtior  ncvi gct ic idn i ui leeARDERE AUTOMATA”t c oi c csct o e

data butonul SET. 
10.  Dintre meniurile aparuta selectati cu  a ju to ru l saget ilo r su s sa u  jo s optiune a 

CAPACITATE MELC  si apasati bu ton ul SET pentru a introduce valoarea 
acestuia 

11.  Modificat i v alo are a c u ajutoru l sage tilor pa na ce  aces ta va co incide cu 
valoarea cantarita 

12.  Apasati bu tonu l SET  o  da ta  pen tru  a  confirm a sc him b area  
13. Remontati teava  de  m e ta l a l alimentatorului in arzator 
14.Remontati cab lu l de  a lim en ta re  a l a rza to ru lu i , vezi imaginea doi de jos 
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Oprirea si repornirea cazanului: 

Daeă aveti un  m esa j de  e roa re  sau cazanul nu porneste, opriti apo i po rn it i 
cazanul folosind tasta ON/OFF de pe panoul de eorandă.(Sageata jos tim p  de  6  
sec. apoi apasati ia r  sagea ta  jo s  tim p d e 6  se c .)  
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GHID DE UTILIZARE CAZAN OPOP  
BIOPEL 16 - 80 kW si BOINK 16 – 30 kW 

Versiune procesor de la 6.00 
 
Sunt trei posibilitati de afisare pe ecran 
Le puteti schimba intre ele apasand sageata SUS/JOS 
RULARE IN MOD 1:  
Temp. boiler/ Temp. fum / Temp. apa calda  
Temp. tur/ Continut rezervor / Senzor de lumina / Kwh /  
Mod ceas. /Pompa de circulatie / Vana cu trei cai / aprindere.  
La aprindere se afisaza timpul ramas din timpul de aprindere. 
RULARE IN MOD 2:      
Temp. boiler / Temp. tur / Temp. fum / O2 %.  
Sistemul de circulare / Kwh / Senzor lumina / Temp. arzator  
Pompa de circulatie / Aprindere  
La aprindere se afisaza timpul ramas din timpul de aprindere. 
RULARE IN MOD 3:  
Watt/ mp. / Temp. exterioara / Cantitate peleti in rezervor / 
Total ore / Total consum peleti / Timp  

 

 

 

 Apăsaţi butonul SET pentru a accesa meniul USER SETUP (MENIU 
UTILIZATOR) pentru setările standard. 
Sageata SUS este folosită pentru majorarea valorilor de parametrii şi pentru pornirea forţată a 
alimentatorului de peleţi (ţineţi apăsat timp de 5-6 secunde). 

Sageata  JOS este folosită pentru scăderea valorilor de parametrii şi pentru oprirea sau 
pornirea cazanului  (ţineţi apăsat timp de 10 secunde). 
 
    
   TEMPERATURA 

BOILER TEMP. (TEMPERATURA CAZANULUI) 

Puteţi seta temperatura dorită . 

Arzătorul va regla automat puterea sa in functie de valoarea introdusă. 

Cu 10 grade peste această valoare, arzătorul va intra în pauză sau se 
opreşte singur. 
DIFFERENCE TEMP. (DIFERENTA DE TEMPERATURA)  
Defineste temperatura limita cu care cazanul poate sa depaseasca cea 
reglata mai sus, inainte ca acesta sa opreasca sau sa intre in pauza.  



12 
 

HOT WATER TEMP. (TEMPERATURA APA CALDA MENAJERA) 
  Setarea temperaturii apei calde menajere. 
  Modificarea este necesara daca senzorul de temperatura apa calda  

menajera si vana cu trei cai este montat si conectat, apoi activat in meniul 
Tech Setup la accesorii. ( Vana cu trei cai pe conectoarele L5 sau L6  )  

  DIF. HOTWATER (DIF. DE TEMP. APA CALDA MENAJERA) 
  Defineste temperatura maxima cu care acesta poate sa scada inainte ca 

producerea de apa calda menajera sa porneasca. 
PUMP STOP TEMP. (TEMPERATURA STOP POMPA) 
Determina temperatura la care pompa se va opri, insa acesta va merge in 
continuare daca cazanul functioneaza. 
Activat in meniul Tech Setup la accesorii. ( Vana cu trei cai pe 
conectoarele L5 sau L6  )  
SUMMER STOP. (OPRIRE VARA)  
Defineste temperatura exterioara la care cazanul se opreste.  
Un senzor de temperatura exterioara trebuie conectat la borna T5  
SUN STOP . (OPRIRE SOARE) 
Defineste puterea soarelui pentru ca cazanul sa se opreasca. 
Un W/mp senzor trebuie conectat la borna T6  
CALIBRATING SUN STOP . (CALIBRARE OPRIRE SOARE) 
Senzorul se calibreaza automat la 1000w/mp . 
Daca valoarea nu este corecta, calibrarea se va efectua manual.  

 
 

MAGAZIE 
ACTUAL CONTENT (CONTINUT CURENT) 
Ajustarea continutului de peleti in rezervor.  
RESET CONSUMPT. (RESETARE CONSUM) 
Resetarea contorului de consum la 0 kg. 
 

 

 

 

 
ARDERE AUTOMATA 
SCREW CAPACITY  (CAPACITATE MELC) 
Dupa introducerea gramajului cantarit in cele 6 min, panoul va calcula 
automat cantitatea necesară de peleţi in timpul functionarii, aprinderii sau 
in pauza. 
Pentru a intensifica arderea micsorati valoarea cu ajutorul sagetii JOS. 
Pentru a reduce intensitatea de ardere majorati valoarea cu ajutorul sagetii 
SUS.  
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Cantarirea si setarea corecta a acestei valori este esentiala pentru 
functionarea corecta a cazanului si ofera posibilitatea de corectare a 
alimentarii incorecte a peletilor care  varieaza atat in dimensiune cat 
si in concentratia de la producator la producator, sau chiar de aceeasi 
linie de fabricatie. 
CHIMNEY DRAUGHT (TIRAJ COS) 
Cu o valoare ridicata (tiraj ridicat), puterea ventilatorului se va intensifica 
la putere joasa si in timpul pauzei.  
Daca valoarea este ridicata, melcul va alimenta mai multi peleti la putere 
joasa si in timpul pauzei. 
Cu cat tirajul cosului este mai slab si presiunea in cos este mai mare, cu 
atat valoarea trebuie sa fie mai mica.  
Cu cat tirajul este mai mare si presiunea este mai mica in cos, cu atat 
valoarea trebuie sa creasca.  
YES/NO (DA/NU) 
Porneste/Opreste calcularea automata a peletilor.  
Daca calularea automata este pornita doar Capacitatea melcului se poate 
seta.  
MELC 6 MINUTE 
Incepand cu versiunea 6.15 a procesoarelor, panoul de comanada va ajuta 
la cantarirea peletilor, ratind timp de 6 minute snecul pentru a cantari 
peletii. Astfel nu mai este necesar scoaterea apoi reconectarea cazanul la 
sursa de curent, apoi apasarea sagatei in sus pentru a intra in 
ALIMENTARE CU PELETI. Activand aceasta optiune la DA, acesta intra 
automat in alimentare, lasand ca melcul de alimentare sa se roateasca timp 
de 6 minute, dupa care va reveni la starea normala a cazanului. 
 
 
ARDERE MANUALA 
 PELLETS LOW (PUTERE MIN.) 
Setarea cantitatii de peleti pentru performanta redusa.  
Setarea trebuie efectuată în aşa fel încât să existe  flacără la 10% din 
putere. 
MENTIUNE: modificarea este posibila doar daca Arderea Automata este 
setata pe NU  
PELLETS HIGH (PUTERE MAX) 
Setarea trebuie efectuată în aşa fel încât flacăra sa fie intensa la 100% din 
putere. 
MENTIUNE: modificarea este posibila doar daca Arderea Automata este 
setata pe NU  
PAUSE PELLETS (PELETI PAUZA) 
Setarea cantitatii de peleti in timpul pauzei 
Daca nu sunteti convins de semnificatie acestui meniu, folositi calcularea 
automata. 
MENTIUNE: aceasta valoare poate fi modificata doar daca Arderea 
Automata este setat pe NU. 
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STARTS / MINUTE (PORNIRI / MINUTE) 
Setarea numarului de porniri pe minut al alimentatorului. 

 
 
TEMPORIZATOR 
CLOCK (CEAS) 
Setarea ceasului. 
PERIOD HEATING (PERIOADA DE 
INCALZIRE HH:MM)  
Perioada de functionare, cand ceasul 
porneste cazanul.  
1.START HEATING (PORNIRE 
INCALZIRE HH:MM) 
Porneste cazanul la aceasta ora, perioada de functionare este PERIOADA 
DE INCALZIRE  

2.START HEATING (PORNIRE INCALZIRE HH:MM) 
Porneste cazanul la aceasta ora, perioada de functionare este PERIOADA 
DE INCALZIRE 
3.START HEATING (PORNIRE INCALZIRE HH:MM) 
Porneste cazanul la aceasta ora, perioada de functionare este PERIOADA 
DE INCALZIRE 
4.START HEATING (PORNIRE INCALZIRE HH:MM) 
Porneste cazanul la aceasta ora, perioada de functionare este PERIOADA 
DE INCALZIRE 
PERIOD H. WATTER (PERIOADA APA CALDA MENAJERA 
HH:MM) 
Perioada de functionare pentru producere de apa calda menajera.  

1.START H. WATER (PORNIRE APA CALDA MENAJERA HH:MM) 
Porneste cazanul la aceasta ora, perioada de functionare este PERIOADA 
APA CALDA MENAJERA 
2.START H. WATER (PORNIRE APA CALDA MENAJERA HH:MM) 
Porneste cazanul la aceasta ora, perioada de functionare este PERIOADA 
APA CALDA MENAJERA 
3.START H. WATER (PORNIRE APA CALDA MENAJERA HH:MM) 
Porneste cazanul la aceasta ora, perioada de functionare este PERIOADA 
APA CALDA MENAJERA 
 
 
 
 
 
CURATARE / PUTERE 
CLEANING INTERVAL (INTERVAL DE CURATARE) 
Seteaza cat de des se va curata arzatorul. 
Daca cazanul functioneaza la temperaturi joase (puteri joase), acesta 
valoare se va reduce la 5, cu un timp de curatare de 5 secunde.  
CLEANING TIME (TIMP DE CURATARE) 
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Reglarea timpului de curatare. 
Cu cat este intervalul mai scurt cu atat trebuie sa fie si timpul de curatare. 

BLOWER CLEANING (PUTERE VENTILATOR LA CURATARE) 
Reglarea puterii ventilatorului in timpul curatirii. 
MINIMUM POWER  (PUTERE MINIMA) 
Setarea performantei minime a cazanului. 
Daca cazanul functioneaza de obicei la puteri joase si apar probleme in 
functionare, aceasta valoare se va creste astfel cazanul se va opri daca este 
cazul.  

MAXIMUM POWER (PUTERE MINIMA) 
Setarea performantei maxime a cazanului. 
Daca cazanul ajunge rapid la temperatura maxima, aceasta valoare trebuie 
redusa. 
COMPRESSOR CLEANING (CURATARE COMPRESOR) 
Reglarea numarului de kg consumate dupa care arzatorul se va curata cu 
ajutorul compresorului (compresorul nu este inclus in pachet, acesta fiind 
optional). Compresorul se conecteaza (valva magnetica L5 si L6) si se 
seteaza in  meniul Tehnic.  
COMPRESSOR WAIT (ASTEPTARE COMPRESOR) 
Reglarea duratei de asteptare a alimentarii pentru curatare cu compresorul, 
arzatorul va opri alimentarea cu peleti.  
COMPRESSOR TIME (TIMP COMPRESOR) 
Ajustarea timpului in care valva de aer a compresorului este deschisa in 
timpul curatarii.  

COMPRESSOR BLOWER (PUTERE COMPRESOR) 
Ajustarea puterii compresorului. 
 
 

 
O2 CONTROL 
O2%  MIN POWER (O2% LA PUTERE MINIMA) 
Excesul de oxigen in fum la putere joasa. 
Regleaza cantitatea de combustibil ca excesul de oxigen sa revina la 
valoarea optima. 
Daca arzatorul fumega la puteri joase, setati o valoarea mai ridicata de 
oxigen. 
Flacara trebuie sa fie galbuie.  

O2%  MAX POWER (O2% LA PUTERE MAXIMA) 
Excesul de oxigen in fum la putere ridicata. 

Regleaza cantitatea de combustibil ca excesul de oxigen sa revina la 
valoarea optima. 
Daca arzatorul fumega la puteri ridicate, setati o valoarea mai ridicata de 
oxigen. 
Daca flacara este puternica si scoate scantei, reduceti valoarea de oxigen.  

OFF / DISPLAY / ON (OPRESTE/AFISARE/PORNESTE) 
Opreste/Afiseaza/Porneste reglarea de oxigen.  
Reglarea oxigenului este setat pe PORNESTE–  
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Arzatorul va calcula cantitatea de peleti necesara cantitatii de oxigen. 
Reglarea oxigenului este setat pe AFISARE –  
Arzatorul va calcula cantitatea de peleti necesara cantitatii de oxigen. 
Este recomandata montarea unui exhaustor de fum. 
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   TECH SETUP (MENIU 2) (Apasati SET timp de 8 secunde) 
 
APRINDERE 
PELLETS (PELETI) 
Setarea cantitatii de peleti pentru aprindere. 
MENTIUNE: setarea poate fi modificata doar in cazul in care Ardere 
Automata este deactivata. 
PERIOD  (PERIOADA) 
Perioada de aprindere in minute. 
POWER  (PUTERE) 
Setarea puterii rezistentei electrice. 
FIRE LIMIT (LIMITA DE FLACARA) 
Setarea intensitatii de lumina dupa care se va opri aprinderea. 
BLOWER IGNITION  (VENTILATOR LA APRINDERE) 
Setarea vitezei ventilatorului in timpul aprinderi 
TOTAL STARTS (TOTAL PORNIRI) 
Numarul de aprinderi efectuate de la instalarea cazanului. 
TOTAL HOUR (TOTAL ORE) 
Timpul total de utilizare a rezistentei electrice. 
 

 
PAUZA 
MAX MINUTES (MINUTE MAXIME) 
Timpul maxima de pauza. 245 = totdeauna pauza, 0 = oprit  
Dupa expirarea minutelor, arzatorul va aprinde peletii. 
BLOWER PAUSE (PELETI) 
Puterea ventilatorului in pauza. 
PAUSE DIFFERENCE TEMP. (PELETI) 
Valoarea cu care scade temperatura sub cea setata, dupa care cazanul va 
reporni. 

EXTINGUIS H TIME (PELETI) 
Timpul in care ventilatorul va sufla curatind arzatorul dupa oprire. 
Este important ca timpul sa fie indeajuns pentru a stinge peletii aprinsi in 
arzator. 
 
 

O2 SETARI 
O2 SENSOR TUNE (SETARI O2 SENZOR) 
Calibrarea senzorului de oxigen. 
Tineti senzorul de oxigen in aer pentru a da o valoare de referinta in aer 
(21% oxigen) 
ATENTIE! Senzorul de oxigen trebuie sa fie cald in timpul calibrarii.  
BLOCKING TIME (TIMP DE BLOCARE) 
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Alimentarea se opreste in cazul in care valoarea scade cu 2% sub valoarea 
setata mai sus.  
REGULATION TIME (TIMP DE CITIRE) 

  Timpul de recitire a senzorului lambda. 
GAIN P (PUTERE P) 
Regleaza cantitatea de oxigen conform deviatei de la valoarea setata 
anterior. 
GAIN I (PUTERE I) 
Regleaza cantitatea de oxigen conform  timpului expirat de la deviatia 
nivelului setata anterior.  
BLOWER REG LOW (PUTERE JOASA) 
Regleaza cantitatea de oxigen la puteri joase. 
BLOWER REG MID (PUTERE INTERMEDIARA) 
Regleaza cantitatea de oxigen la puteri intermediare. 
BLOWER REG HIGH (PUTERE RIDICATA) 
Regleaza cantitatea de oxigen la puteri ridicate. 

 

REGLAJ FIN 
BLOWER LOW (PUTERE JOASA) 
Corecteaza alimentarea la puteri joase, modificand programul de calcul. 
Daca valoarea se ridica peste 100, alimentarea cu peleti creste. 
Aceasta optiune se va regla in conditii speciale.  

BLOWER MID (PUTERE ITERMEDIARA) 
Corecteaza alimentarea la puteri intermediare, modificand programul de 
calcul. Daca valoarea se ridica peste 100,             alimentarea cu peleti 
creste. 

Aceasta optiune se va regla in conditii speciale.  

BLOWER HIGH (PUTERE RIDICATA) 
Corecteaza alimentarea la puteri ridicate, modificand programul de calcul. 
Daca valoarea se ridica peste 100, alimentarea cu peleti creste. 

                                 Aceasta optiune se va regla in conditii speciale.  
            IGNITION (APRINDERE) 

Corecteaza calculul pentru cantitatea de peleti la aprindere. Daca valoarea 
se ridica peste 100, alimentarea cu peleti creste. 

                                 Aceasta optiune se va regla in conditii speciale.  
            

PAUSE MODE (STARE DE PAUZA) 
Corecteaza calculul pentru cantitatea de peleti in starea de pauza. Daca 
valoarea se ridica peste 100, alimentarea cu peleti creste. 

                                  Aceasta optiune se va regla in conditii speciale.  
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REGLARE PID 
P - GAIN (MODULARE - P) 
Modularea puterii in cazul in care temperatura se apropie de cea maxima 
setata. Valoarea de 2.5 este echivalent cu 20 grade temperatura, aceasta 
optiune are scopul de a evita trecerea cazanului de temperatura maxima 
setata IN MENIU 1> TEMPERATURA>TEMP. CAZAN, astfel cazanul 
va incepe modularea puterii actuale la o valoare mai mica daca temperatura 
pe tur a ajuns deja cu 20 grade inaintea valorii setate in TEMP. CAZAN. 
Dubland aceasta valorea initiala (la 5) temperatura la care cazanul va 
modula spre puteri mai mici va incepe doar cu 10 grade inainte de a atinge 
temperatura maxima setata in optiunea TEMP. CAZAN. ATENTIE! 
Acesta functie este parabolica, deci aproximarea temperaturii maxime din 
TEMP. CAZAN nu se poate atinge doar dubland aceasta valoare. 
I - GAIN (MODULARE - I) 

Cand modularea cazanului la ovaloare mai mica a inceput (P-GAIN), 
aceasta optiune va determina viteza de modulare la o putere mai mica. 
Cu cat valoarea este mai mare, cu atat modularea este mai lenta.  

                                          D - GAIN (MODULARE - D) 
Va determina viteza de modulare de la 10% la 100% a cazanului. Cu cat 
valoarea este mai mare, cu atat modularea se produce mai lent. 

 
 
 
 
 

ALARMA TEMPERATURA 
BURNER TEMP. MAX (TEMP. MAX ARZATOR) 
Temperatura maxima ce poate atinge arzatorul. Protectie contra arderii 
inverse. 
BOILER TEMP. DIFF. (DIFERENTA DE TEMP. CAZAN) 
Deviatia maxima a temperaturii de la cea maxima setata, dupa care se 
declanseaza alarma indicand o eroare in sistem. 
Daca cazanul va lucra mai mult de 2 ore ca sa treaca de temperatura 
maxima minus valoarea setata in aceasta optiune, se declanseaza alarma, 
indicand, ca racirea sistemului este mai rapida de cat producerea de 
energie. Cazanul se opreste cu mesajul BOILER TEMP. 
Acest caz este frecvent in cazul in care sistemul nu este dotat cu vana 
termica sau laddomat. 
BOILER TEMP. MIN. (TEMP. MIN CAZAN) 
Indica temperatura minima a cazanului. Daca temperatura nu se ridica in 
10 minute peste aceasta valoare cazanul se va opri cu mesajul de eroare 
COLD BOILER (CAZAN RECE) 
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ALARMA TEMPERATURA 
FLOW (DEBIT conector L/PULS) 
Afiseaza contorul de debit pe ecran. 
Se foloseste pentru calcularea KwH si L/ora afisata pe ecran. 
Necesita debitmetru si senzor de temperatura pe retur. 
CIRCULATION PUMP (POMPA DE CIRCULARE conector NO–L5–L6) 
Se afiseaza activitatea pompei de recirculare pe ecran. 
HOT WATER  (APA CALDA MENAJERA conector NO-L5-L6) 

Se afiseaza starea vanii cu trei cai cu servomotor pe ecran. 
Necesita vana cu trei cai cu servomotor si senzor de temperatura boiler.  
COMPRESSOR  (COMPRESOR conector NO-L5-L6) 
Afiseaza starea compresorului la curatare 
Necesita kit de compresor 
 

 
GHID EXTINS DE SETARE A PARAMETRILOR 
 
Parametrii luereală  n rodulaaii de 100 de pa i  i se irbă pa ii automat. 
 
Dccă foiosiţi  rogrciui  dntru ccicui automat,du ă sdtcrdc ccnttcti  dd   di dţi  cii idn t ctdt ee
nici o cită sdtcrd nu dstd ndcdscră. 
 
Sdtcrdc  didţiior la putere jocsă şi ridicctă... 
In tim pu l fo losirii zilnice, ocazional este recomandata veriiear ea apr inder i i  i  reel ar ea faeări i .tt 
Ori de eâte ori peleaii folosiai se se irbă (rărirea sau luneirea peleailore etc. ...), rata de 
dozare a alimentatorului implicit se se irbăe eeea ee va afeeta arderea. 
(Sotu ie daeă arlătorul este echipat cu un regulator de oxigen, arlătorul va fi reg la t au tom a t.)  
Dccă este o fccăr ă eprea mare în caz de putere jocsă ( utdrd  ntrd 10 - 30 % ) 
Pelet de eul oar e  ne i să tsau neagra in cenusar sau eenu a este neaeră. 
In acest caz este necesara redueerea eanttăa i i de pel ea i  tla putere  loasă. 
(Redueeai tral ul  eo ul ui  (tARDERE AUTOMATA>TIRAJ COS) sau redueeai valoarea opaiunii 
(ARDERE MANUALA>PUTERE MIN.). 
Dccă dstd o fccăr ă eprea mare în caz de putere ridicctă ( utdrd  ntrd 70 - 100 % ) 
Bueăai cu culoare  ne isă sau negre sau eenu a este neaerăe  n acest caz este necesar reducerea 
eanttăa i i de pel ea i  tla o alimentare ridieată. (Măriai perforranaa alimentatorului cu peleai 
(CURATARE/PUTERE>PUTERE MAX %) sau redueeai valoarea opaiunii (ARDERE MANUALA 
>PUTERE MAX.) (cantita te  m a re  de  peleai). 
Dccă este o fccăr ă si caă  n ecaz de alimentare jocsă ( ntrd 10 - 30 %  drforicnţă) 
Flaeără rieă  i  rpro eare de scântei sau eenu a are culoare gri  deschis,  în acest caz sunt 
necesari mai mulai peleai. 
(Marit tralul eo ul ui tt(ARDERE AUTOMATA >TIRAJ COS)  sau raloraai valoarea opaiunii (ARDERE 
MANUALA >PUTERE MIN.) (cantita te  loasă de peleai). 
Dccă dstd o fccăr ă si caă  n ccz  dd ci iid nt cr d ri di cct ă ( ut dr d  nt rd 70 e-100 %) 
Flaeără rieă  i  rpro eare de seântei sau eenu a are culoare erii dese ise eu peleai de culoare 
 ne isă. 
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In acest caz sunt necesari rai rulai peleai. 
(Redueeai perforranaa cazanului (CURATARE/PUTERE>PUTERE MAX %) sau raloraai valoarea 
opaiunii (ARDERE MANUALA >PUTERE MAX. 
Arlătorul trebuie ieat  eor espunlăt or eassel ineat  sa nu i asa ttfum pe langa acesta.  
Din arderea eoreetă relultă eenu ă cu o culoare eri  ne ise totu i aeesta poate varia in funete de t
tipu l pe letilo r folo siti.  
 
Cdnuşă ciaă scu ddschisă la culoare  nsdcină cer în exces. 
Progrcicrdc cords unzătocrd a cazanului poate reduce semnificativ consumul de  didţi. 
  
 
Flacara mica la 10% putere.  Flacara mica  100% putere.  
Senzorul de lumina   Aer in exces. 
vede greu flaca ra   Rezulta scaderea de temp. 
    si peleti n egri nearsi. 
 
 
 
Flacara corecta 10%  Flacara corecta 100% 
    Ardere intensa, flaca ra  cu  
   nuante rosii 

 

 

Tip combustib il  

Calanul este proieetat pentru peleai de 5-8 mm!!  

Ce trebuie sa stim  desp re  pe leti : 
Romania produce si exporta peleti de  m a i m u lt de 10 ani. Astfe l ca lita tea  pe letilo r  s -a 

diversifica t de  a  lungu l an ilo r.  
Peletii se  fab rica  d in  rum egus  p resa t s i usca t,toca t s i so rta t de  im pu ritati p rin d ife rite m etod e .  
In cazul peletilo r de  ca lita te  in fe rioa ra  cazanu l trebu ie  cu ra ta t frecven t, p ro ducerea de zgura 
care va acoperi camera de ardere provacand probleme de functiona re  in  cazan , va  f i frecve nta , 
iar curatarea zilnica va fi inev itab ila .  
Pe de alta parte peletii sun t foa rte  sens ib ili la  um id ita te  s i la  in tem pe rii, pastra rea  lo r in  locu ri 
uscate este recomandata. 
 Calitatea peletilo r este  ca racte riza ta  s i d in  cenusa  rez idua la , daca  pe letii contin 
impuritati, acestea  fo rm eaza  zgu ra  pe  tava  de  a rde re , ca re  d in  u rm a  vo r b loca  flacara , p rim in d 
assel  un re sal  “NO FI RE” = “NU ESSE FOC ”  pe panoul  dte comanda. Frecventa de curatare a 
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tavei de ardere depinde deci de calitatea peletilo r a rs i. Cu ra ta rea  tave i de  inox  nu  se  poa te  
efectua in tim pu l function a rii!  
Cu erila introdueet par tea ““” a ra ner ul ui  eu per ie in int er ior ul  ealanul ui  si  el iri nat leur tta 
produsa pe tava de ardere, in cenusar. 

 

GHID DE CURATARE 

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

Opriai panoul de eorandă (apăsaai butonul on/of trp de e  seeunde)  apoi  lăsaa i  arlătorul ttsă se 
răeeaseă. Deeoneetaai arlătorul de la panoul de eorandăe derontaai eareasa aeestuiae aeava de 
leeatură  ntre alirentatorul eu peleaie apoi de urubaai arlătorul. Puteai  neepe eurăaarea. 

 

Arzătorul si cazanul trebuie curăţate periodic şi ori de câte ori este necesar. 

Acest lucru va asigura ca arzătorul să funcţioneze cât mai eficient. 

Cu cât cazanul este mai potrivit şi calitatea peleţilor folosiţi este mai bună, cu atât 
creste intervalul de curăţare. 

Cazanul... 

Curăaaai eenu a depolitată  n ealan.Seoatet tabl a ear e separ a eenusar ul  det camera de ardere si 
eurăaaai toate suprafeaele interioare a camerei de ardere. 

Curăaaai eenu a  n lona eo ului  i a aevii de retur. 

Cosarul NU CURĂŢĂ aeava de leeatura dintre ealan si eo e acesta trebuie eurăaat periodie. Un 
aspirator vechi se poate folosi pentru eurăaare. 

 

 

 

Zone de curăţcrd cazan BIOPEL 
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Zone de curăţcrd cazan BOINK 

 

 

 

 
 

Curatarea arzătoruiui BIOPEL 

Curăaaai erătarul de eenu ă  i leură. 

Curăaaai  neăperea de sub erătar de oriee rără iae de peleai. 
Ştereeai sesilorul de faeără. t 
Verificat i dac a ven tila to rul es te cu rat.   

  

 

 
 
 
 
Curctcrdc crzătoruiui BOINK 
 
Ci ăţrţi s ăer ir d  , tişă şi lsi ăv 
 
Curăaaai  neăperea de sub erătar de oriee rără iae de peleai. 
Ştereeai sesilorul de faeără. t 
Verificat i dac a ven tila to rul es te cu rat.  
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FOARTE IMPORTANT!!! 
ARZĂTORUL VA FI 
DETERIORAT DACĂ 

GRÂTARUL NU ESTE 
POZIŢIONAT CORECT!!! 

 

Rezervorul de  didţi 

Pentru eă peleaii eonain praf relidual de peleaie alirentatorul eu peleai trebuie eurăaat periodic. 
Cut cât cantita tea  de reziduuri este mai mare cu atât reduce alimentarea eu peleaie care implicit 
va infuena a set ăr i le tdin panoul de eorandă. Freevenaa eurăaării alirentatorului va depinde de 
ealitatea peleailor. 
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Rd ornirdc du ă curăţcrd... 

Remontaţi arzătorul şi porniţi sistemul (apăsaţi butonul ON/OFF timp de 10 secunde), după care 
arzătorul va porni automat. NU UITAŢI capacul arzătorului, pentru ca valorile de temperatură 
măsurate în camera de ardere să fie corecte. 
 
 
 
 
 

 
 
GHID DE INTRETINERE 

 
Pentru ca utilizarea cazanelor pe peleti sa fie cat mai confortabila si mai eficienta va rugam 

respectati recomandarile de intretinere din urmatorul tabel. 

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

Nr 
crt 

Defectiune  Cauza  posibila Solutie  

1 Explozie de gaze arse 1.Cenusa sau zgura in arzator Curatati ca zanu l s i co su l.Izo lat i 
cosul.Apelati la  un  co sa r.  

2.Cenusa in ca ile gazelor arse sau in cos. 

3.Ti ra j necorespunzator al cosului. 

2 Esec la 
aprindere(APRINDERE 
NEREUSITA) 

1.Tavi ta  inox din arzator nu este pozitiona t  
corect. 

Pozi tionat i core c t tav a d e  in o x.  

2.Cenusa sau zgura in arzator. Curatati a rza to ru l.  

3.Rezistenta de aprindere nu este 
pozi tiona t  co re ct.  

Pozi tionat i re ziste nta  corect. 

4.Peleti de  ca lita te  p roasta  sau  um ez i.  Schimbati pe let ii.  

5.Rezistenta electrica arsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veri ficat i sistem u l d e a lim e ntare a 
cazanului cu curent electric.Daca aveti 
intreruperi de curent des,recomandam 
folosirea unei surse de curent 
neintreruptib ila  stab iliza ta  pen tru  
a l imentarea cazanului.Apelati la  un ita tea  
service pentru schimbarea rezistentei. 
Curatati ta v ita  de  ino x  de  pe leti ap o i 
micsorati va loa rea  MENIU 
2>APRINDERE>CANTITATE PELETI  

6. Prea  multi pe let i la a p rind ere  micsorati va loa rea  MENIU 
2>APRINDERE>CANTITATE PELETI 

7.Ti ra j necorespunzator al cosului. Curatati co su l s i ca ile  gaze lo r  de  
ardere.Apelati la  un  co sa r  pen tru  
veri fica rea  co su lu i.  

8.Senzorul de lumina murdar,pozitiona t  
necorespunzator sau defect. 

Curatati s enzorul,modificat i p o zit ia 
senzorului.Apelati la  un ita tea  se rv ice  
pentru schimbarea senzorului. 

9.Legaturile rezistentei de aprindere sau a 
senzorului de lumina in panoul electronic 
s labite sau necorespunzatoare. 

Apelati la  un ita tea  se rv ice  pen tru  
refacerea legaturilor. 

10.Al imentarea cu peleti in tre rup ta .  Veri ficat i s i curata ti s iste m ul de 
a l imentare cu peleti.  

11.Siguranta arsa in panoul electronic.  Apelati la  un ita tea  se rv ice  pen tru  
schimbarea s igurantei. 

3 Pe afisa j apa re  "  EROR  
TEMP. JOASA " 

1.Temperatura apei din circuitul de 
inca lzire a  ramas sub 35 C tim p  de  2  o re  
sau scade brusc cu minim 25 C s i  ramane 
la  aceasta va loare tim p  de  15  m inu te . 
Cauza  este in majoritatea situatiilo r  
ins talatia  de  inca lz ire  p ro iecta ta  s i 
dimensionata necorespunzator. 

Refaceti insta latia d e  inc a lzire.  

2.Programare necorespunzatoare. Reprogramati ca zanu l.  
4 Afisa j in tuneca t  1.Termostatul de siguranta a decuplat 

cazanul. 
Rearmati te rm osta tu l de  s igu ran ta  dupa  
remedierea defectiun ii ce  a  cauza t  
decuplarea  

2.Siguranta arsa in panoul electronic.    
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3.Al imentarea cazanului cu curent electric 
intrerupta. 

Veri ficat i sistem u l d e a lim e ntare c u 
curent electric. 

5 Consum de peleti 
mare,temperatura din 
sistemul de incalzire nu 
creste.  

1.Programare necorespunzatoare. Reprogramati ca zanu l.  

2.Ti ra j cos necorespunzator. Apelati la  un  co sa r  sa  va  ve r ific e  s i s a v a 
curete cosul. 

3.Peleti de  ca lita te  p roasta .  Schimbati pe let ii.  

4.Instalatia  de  in ca lz ire  p ro iecta ta  s i 
dimensionata necorespunzator. 

Refaceti insta lat ia de incalzire. 

5.Sibarul cazanului este in pozitia  inch is.  Deschideti s iba ru l.  

6 In cenusar apar peleti 
innegriti,nea rs i.  

1.Peleti de  ca lita te  p roasta .  Schimbati pe let ii.  

2.Cantita tea  de  pe leti pro gram ata 
necorespunzator. 

Ajustati cantitate a d e pe leti.  

7 Arzatorul si cazanul 
imbicsite cu funingine. 

1.Ti ra j necorespunzator. Apelati la  un  co sa r  pen tru  ve r ificare a  s i 
curatarea cosului. 

2.Cantita te  de  pe let i n ecorespunzato are.  Ajustati cantitate a d e p ele ti.  

3.Cantita tea  de  pe leti pe n tru m od u l de  
lucru "s tand-by"necorespunzatoare. 

8 Detectare nereusita a 
luminii (EROR SENZ. 
LUMINA) 

1.Senzor de lumina murdar sau defect 
 
2.Conexiunea intre panou si arzator este 
gres it 

Apelati la  un ita tea  se rv ice  pen tru  
schimbarea s igurantei. 
 
Veri ficat i cone xiunea  intre arzator si 
panoul de comanda 

9 ARZATOR DECONECTAT Cablajul intre arzator s i panou a  fost 
intrerupt 

Reaplicati cab lu l panou lu i de  com anda  la  
arzator 
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DIAGRAMA ELECTRICA 

 

Interface:TX-rosu ;RX-verde ;GND-negru ………………………………. 

Legatura snec motor  negru cu gri = N         alb+condensator        
 condensator cu verde = L1 
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MONTAREA REZERVORULUI DE PELEŢI 
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MANUAL DE OPERARE 

  ATENTIE! 
CITITI CU ATENTIE DOCUMENTATIA CE INSOTESTE CAZANUL! 
Orice interventie  la  ca zan  se  va  fa ce  cu  ca zanu l op r it  ,in  sta re  ra c ita , sco s  de  sub  ten s iune  s i num a i de  
catre personal specializat si autorizat ISCIR pentru aceasta activ ita te !  
Nu se admite depozitarea de materiale inflam ab ile  in  in c in ta  in  ca re  este  m on ta t  ca zanu l!  
Daca aveti in tre rupe r i dese  de  cu ren t, recom andam  fo lo s irea  unu i stab iliza to r  de  cu ren t  pen tru  a  ev ita  
arderea spiralei de aprindere. 
 A Nu se deschide usa cazanului in tim pu l fun ction a r ii!  
PORNIRE SISTEM: 
Verificat i dac a flex ibilul de  alim en ta re  a fo st m on tat co resp un za tor pe  arza tor  
Verificat i ca blaju l in tre pano u l ele ctric s i arzator  
Verificat i ca blaju l in tre sne c s i pano u l d e  com anda  
Verificat i dac a senzorul de temperatura a fost montat in teaca impreuna cu sonda de imersie a 
termostatului de siguranta. 
Verificat i dac a pano u l d e  com and a e ste a lim e nta t c u  cure n t ele ctric p rin  term o statu l d e  sig ura nta.  
Verificat i dac a plac a m eta lic a a  fo s t montata in interiorul cazanului, pe ultim u l e lem en t  a l sch im ba to ru lu i 
de caldura. 
Verificat i dac a ave ti o  p resiu ne de  m in  1 ,5 b ar pe m ano m etrul de pe pan o u l fron tal a caza nu lui.  
Verificat i dac a su n t p ele t i in re zerv or.  Interzis alimentarea cazanului cu alt combustib i l decat cu peleti.  
Atentie  sa  nu  a junga  co rpu r i stra ine  in  re ze rvo ru l de  pe leti.  
Apasat tasta “saeeata sus ” de pe panoul  de eora nda apoi  eoneetat sisterul  la surs a  tt20V AC si tinet i 
apasat butonul tim p  de  5  sec ..  
Pe eeran va apare resalul “Incarcare cu peleti ”e dupa eare sisterul va ineepe inearearea tubului eu 
peleti. A ceasta  p rocedu ra  va  tin e a pro x . 1 5 m in.  
Cand peletii incep  sa  cada  in  a rza to r, deconectat i sistem u l d e  la su rs a 220 V .  
Daca peletii nu  au  fo st  can ta r it i, urm a ti eta pe le de can ta rire de scr isa la pagina 7. 
 
Reconectati s istem u l la  su rsa  220V  s i incepet i configu rarea aces tu ia.  
 

CE OPTIUNI MODIFICAM SI CE VALORI SUNT RECOMANDATE? 
 
 Valorile recomandate in acest manual sunt informative! In functie de izolatia 
cladirii si de alti factori, valorile optime se vor gasi prin incercari consecutive. 

Aprlrs tie atir  SEE p te  i a ti ir  d  isr ilrea i  i‘(EM E U U ’1 vuu 
P te i r aadif,r a  rr ar   it a ti iu  rprl rs lrs rer ‘  ‘S’  lri ‘ SUS’  p te  i r tr i sr i te   a t i i i vuu 
Pentru a intra in meniul selectat apasati b ieatir ‘SEE’ dipr ,r   pie s tr i sr it lita ti ir    lp ,s vuu 
P te i r l,hiatr  rrar  r it i apsiti  rprl rs tie atir  ‘SEE’  dipr ,r  u ,i r iea ir  lrs rer ‘  ‘S’  lri uu
lrs rer ‘SUS’ l,hiatrs  rr ar  r   lp ,s rv  P te  i r a aa r   rr ar  r l  ereru rprl rs tieatiuuur ‘SEE’v 
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a) Temperatura (Temperature): 
1. Temp. cazan (Boiler Temperature): 

Temperatura maxima a apei din cazan. Conform valorii setate in MENIU 2>PID 
PENTRU MODULARE>MODULARE P, care vine setat de catre fabricant la 
valoarea 5 si este echivalenta cu o temperatura de 10 C (pentru mai  multe detalii 
legate de PID, cititi descrierea referitoare la acest meniu), cazanul va incerca  
atingerea temperaturii maxime setate in TEMP. CAZAN cu o putere cat mai 
mare, pana ce va ajunge cu cele 10 C inainte de temperatura maxima setata in 
TEMP. CAZAN. La atingerea acestei temperaturi (daca valoarea setata in DIF. 
DE TEMP este 0), sistemul va reduce treptat din putere pana ce temperatura va 
incepe sa scada, fluctuand puterea tot timpul pentru a mentine aceasta zona de 
temperatura si evitand trecerea temperaturii maxime setate in TEMP. CAZAN. 
Daca dintr-un anumit motiv cazanul va trece de temperatura maxima setata cu 10 
C, se va opri automat si va reporni doar daca temperatura cazanului va scadea sub 
TEMP. CAZAN.  
Temperatura recomandata la o instalatie cu calorifere este de 75C. In cazul 
incalzirii prin pardoseala valoarea poate fi la 40C. Reducerea puterii nu se va 
produce brusc, ci treptat, astfel temperatura apei din cazan poate sa creasca cu 4-5 
C in plus fata de temperatura setata. Adica  80 C in cazul radiatoarelor sau 45C in 
cazul incalzirii prin pardoseala. Temperatura trebuie setata tinand cont de 
temperatura la care va deschide pompa de circulare. 

2. Dif. de Temp. (Diff. Temperature): 
In cazul unei valori diferite de 0 setate in meniul “Dif. de Temp.” cazanul 
atingand temperatura maxima din TEMP. CAZAN va intra in repaus, alimentarea 
continua, dar cu o cantitate mica de peleti pentru mentinerea focului. 
La atingerea diferentei de temperatura setata, reancepe procesul de incalzire, 
crescand puterea treptat pana la atingerea valorii setata sub meniul “Temp. 
Cazan”. 
Ex. 70C (valoare setata in TEMP. CAZAN) - 2C (valoare setata la DIF. DE 
TEMP.)=68C dupa care cazanul porneste si va urca temperatura apei treptat la 
70C. Daca aceasta valoare este 0C, sistemul va mentine temperatura pe tur la 
temperatura setata in meniul “Temp. cazan” conform marjei reglate in 
MODULARE P. 
In cazul conectarii unui termostat de camera la panoul electronic, valoarea 
recomandata in “Dif. De Temp.” este 10C.  

3. Temp apa calda (Hot water temp) 
Daca s-a efectuat automatizarea apei calde menajere (vezi capitolul Variante 

optionale de instalare in panourile de comanda cu microprocesor versiune 6.)  si acesta 
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s-a activat in MENIU 2>ACCESORII>VANA APA CALDA, atunci putem seta 
temperatura maxima a apei calde din boiler. Incepand cu versiunea 6.15 a cipului 
din panoul de comanda (versiunea cipului este afisat la alimentarea panoului cu 
energie electrica) acesta va opri atat vana 3 cai servomotor cat si cazanul daca 
temperatura in boiler a ajuns la valoarea setata in TEMP APA CALDA, apoi va 
reporni vana cu 3 cai servomotor si respectiv cazanul daca temperatura din boiler 
a scazut cu valoarea setate in DIF. APA CALDA. In cazul cipului cu versiune mai 
mica de 6.15, doar servomotorul este dirijat de panoul de comanda, inchiderea 
respectiv deschiderea se va efectua conform temperaturilor setate, insa pornirea 
cazanul, in cazul in care in panoul de comanda este conectat si un termostat de 
camera, se va efectua prin termostatul boilerului conectat paralel (pe aceeasi 
borne) cu termostatul de camera. Valoarea recomandata in este 60C.  

4. Dif. Apa calda (Diff. hot water) 
Daca apa din boiler a fost incalzita la temperatura din TEMP APA CALDA, 
sistemul este oprit atat timp cat temperatura in boiler nu scade cu DIF. APA 
CALDA. In acest caz, cazanul este pornit (de la versiune 6.15 cip) si vana 
servomotor este inchis automat, sistemul va reancalzi apa din boiler. Valoarea 
recomandata in este 10C. 

5. Temp stop pompa (Pomp stop temp) 
Daca s-a efectuat automatizarea pompei (vezi capitolul Variante optionale de 

instalare in panourile de comanda cu microprocesor versiune 6.) si acesta s-a activat in 
MENIU 2>ACCESORII>POMPA, atunci putem seta temperatura apei din sistem 
la care pompa se va opri, daca cazanul nu se afla sub nici o comanda de 
functionare (termostat de camera, boiler, alte comenzi periferice). Valoarea 
recomandata in este 60C. 

6.  Temp start pompa (Pomp start temp) 
Daca s-a efectuat automatizarea pompei (vezi capitolul Variante optionale de 

instalare in panourile de comanda cu microprocesor versiune 6.) si acesta s-a activat in 
MENIU 2>ACCESORII>POMPA, atunci putem seta temperatura apei din sistem 
la care pompa se va porni. Aceasta optiune este activa doar la panourile de 
comanda cu o versiune cip mai mare de 6.50. 
 

ARDERE AUTOMATA (Auto Combustion): 

1. Capacitate Melc (Screw Capacity): 
Capacitatea melcului este exprimata in grame, setarea valorii corecte este 
esentiala in functionarea corecta a cazanului. Pentru mai multe informatii cititi 
descrierea meniurilor. Valoarea recomandata este cea cantarita in 6 minute.  

2. Tiraj Cos (Chimney Draught): 



34 
 

Daca tirajul cosului nu s-a masurat cu disozitiv special, valoarea acestuia 
trebuie setat la 5, echivalent cu 5Pa, in caz contrar valoare masurata. 
 

3. DA/NU (YES/NO): 
Cazanul va lucra automat (DA); cazanul va folosi valorile setate de catre 
utilizator (NU) din meniul Func. Manuala. 
In cazul in care optiunea setata este DA, sistemul va calcula automat 
cantitatea de peleti necesara pentru ardere. Optiunile setabile manual sunt 
“Temperatura Cazan” si “Capacitate Melc”, orice alta optiune setata manual 
este ignorata. Daca s-a selectat optiunea NU, cazanul va lucra in functie de 
cerintele termostatului de ambient si in concordanta cu setarile efectuate in 
func. manual. Valoarea recomandata este DA. 

Explicatie: Fiecare locuinta are un necesar de caldura propriu, care depinde de izolatie, de 
amplasament, climat, materialele de constructie, etc. Pentru o eficienta cat mai buna a sistemului, 
intelegerea relatiilor intre cateva dintre meniuri este foarte importanta, mai mult, testele si 
analiza rezultatelor va reduce costurile si va prelungi viata cazanului. 

Oprirea sistemului: 

a) Oprirea din tasta Sageata Jos-On/Off 
Apasati si tineti apasata tasta timp de 6 sec pentru oprirea sistemului. In acest caz 
sistemul va reporni doar daca apasati iarasi tasta timp de 6 sec. 

b) Oprirea sistemului se face prin scoaterea stecherului din conector. 
 La reintroducerea stecherului in conector sistemul va relua ciclul de lucru. Setarile 
efectuate in panou se salveaza automat. 

Pornirea/repornirea sistemului: 

a) Sistemul a fost oprit manual cu ajutorul tastei ON/OFF: ‘OPRIT’ 
Apasati si tineti apasat tasta ON/OFF timp de 6 sec pentru a reporni sistemul. In 
aceasta stare sistemul este active, dar nu functioneaza, nu se alimenteaza cu peleti, iar 
consumul de energie electrica este doar pentru alimentarea panoului de comanda. 

b) Sistemul a fost oprit din lipsa de peleti 
Daca rezervorul de peleti s-a golit, sistemul se va opri automat. Pentru a reporni, 
realimentati rezervorul cu peleti, apoi scoateti sistemul din sursa de 220V iar inainte 
de reconectare apasati si tineti apasat sageata SUS. Reintroduceti sistemul in sursa 
220V. Sistemul va incepe umplerea tevii de alimentare cu peleti. Asteptati pana ce 
peletii vor incepe sa cada in camera de ardere. Opriti sistemul prin scoaterea 
stecherului din conector apoi reintroduceti acesta. Sistemul va relua ciclul sau normal 
de lucru care i-a fost setat anterior. 
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c) Sistemul a fost oprit fortat de termostatul de siguranta montat pe turul 
cazanului. 
Acest dispozitiv este montat din motive de siguranta si va opri alimentarea cu energie 
electrica a sistemului in caz de supraincalzire, adica la 90C. 
Repornirea sistemului este posibila doar in cazul in care se desurubeaza capacul negru 
de pe dispozitiv si se apasa butonul de resetare. Sistemul va reporni numai daca  
temperatura cazanului a scazut sub 90C. 

d) Sistemul s-a oprit iar panoul de comanda nu este iluminat. 
Verificati conexiunile electrice ale sistemului, verificati daca aveti tensiune 
corespunzatoare. Verificati cablajul sistemului. Sunati pentru suport technic. 
Cablajul necesar pentru montarea sondei: 
Pachetul poate contine un sistem mixt de termostat pentru pompa si un termostat de 
siguranta sau doar un termostat de siguranta. Acesta se monteaza pe laterala din spate 
a cazanului in ramificatia de pe tur.  
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Schimbarea rezistentei de aprindere: 
  

Pentru ca spiralele sunt supuse frecvent socurilor puternice de temperatura si curent, 
durata de viata a acestora este scurta. Daca cazanul nu mai poate aprinde peletii s i pe  
eeran vor avea resalul “FAU“S  IGNISION” = “APRINDERE NEREUSISA”e unul din rotve t
poate fi a rde rea  re z isten te i e lectr ice , ad ica  a  sp ira le i.  
Cum procedati cu  sch im ba rea?   
a. Opriti s istem u l p r in  scoa te re a stecherului din conector, oprind astfe l  a lim en ta rea  

cazanului cu energie electrica. ATENTIE!  
b. Scoateti cab la ju l de  a lim en ta re  in tre  a rza to r  s i panou l de  com anda , apo i dem on tat i 

carcasa arzatorului. 
c. Demontati re z isten ta  veche  de  pe  p laca  de  baza  cu  a ju to rul unei surubelnite din 

prirele doua elere eu sernul  “IGN”. 
d. Reconectati ce le  doua  fire d e  la  re ziste nta nou a  .  
e. Remontati ca rcasa  a rza to ru lu i  
f. Reconectati cab la ju l de  a lim en ta re  in tre  a rza to r  s i panou l de  com anda  
g. Reconectati s istem u l la  a lim en ta rea  cu  ene r gie electrica 
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Montarea placutei metalice la cazanele BOINK: 
Placuta metalica furnizata in pachet are scopul de a separa interiorul camerei de ardere de 

cenusar. Pentru montarea acestuia in locul destina t, fo los it i m an eru l c u p e ria d e cura tire ca re 
se va trece prin inelul sudat pe placuta metalica. Desurubati ce le  doua  su rubu ri tip flu tu re (f ig. 
1) si demontati usa  ca re  acope ra  e lem entii ace stuia  (fig .1 ). Cu  a ju to rul p eriei de cu ra ta re 
coborati p laca  m e ta lica  in tre  e lem enti (fig. 2 ). Asigurati -va ca placa metalica inchide 
corespunzator orific iu l de  sub  cam e ra  de  a rde re .  
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Variante optionale de instalare in panourile de comanda cu microprocesor 
versiune 6. 
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CERTIFICAT GARANTIE CAZANE PELETI 

 

 

Nr. _____________ din ____________ 
 
Denumire produs:_______________________ Tip: _____________________ 

Marca producator________________________________________________ 

Seria de fabricaţie:_______________________  

IMPORTATOR: SC Talentum SRL,B-dul A.Vlaicu,nr.74,Satu Mare 

VANZATOR: _____________________________ FACTURA/DATA:___________________  

CUMPARATOR: _________________________________ Factura/Data:_______________ 

Adresa____________________________________________________________________ 
 

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

                                                                                                                 

                 

IMPORTATOR                     VÂNZĂTOR ,                      CUMPĂRĂTOR , 

Am luat la cunoştinţa de 
precizările 

făcute de prezentul 
certificat 

 

                    L.S.                                              L.S.                                                                                                       

_____________ __________________   ______________________ 
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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, verif icarea 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 
f irmele de service menţionate in acest certif icat. Pentru interventii neautorizate produsul pierde garantia.Garanţia produsului 
menţionat în prezentul certif icat de garanţie este asigurată pe toata durata în care se respectă prescripţiile tehnice din manual,din 
normele si normativele in vigoare.Împreună cu certif icatul de garanţie, la f iecare 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. ATENTIE! Senzorul de oxigen, senzor de 
lumina, rezistenta electrica de aprindere si gratarul de ardere (tavita) sunt 
considerate consumabile, garantia nu este valabila pentru aceste componente! 

1.2 Garanţia se derulează de la data punerii in funcţiune a echipamentului, dar nu mai mult de 2 (două) luni de la data 
achiziţionării . Garanţia acoperă produsul şi toate părţile sale componente, întelegându-se prin aceasta repararea sau furnizarea 
gratuită a oricărei piese care prezintă defecte de fabricaţie, recunoscute numai de către f irmele de service menţionate in acest 
certif icat. 

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

1.4 La punerea in funcţiune, f irma de service va intocmi un proces verbal de punere in funcţiune care va f i 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 f irma 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 f iecare caz fara plata,cu exceptia situatiei in care aceasta solicitare este imposibila sau disproportionala 

-o masura reparatorie poate f i 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 f i 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 f i 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 certif icatul de garantie. 
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 2. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE 
 

2.1 Punerea in functiune  se  va  face  num a i de  ca tre  una  d in tre  firm ele m entio na te in  ace st certif ica t de 
garantie  .  
2.2 Pentru realizarea primei puneri in functiune  s i aco rda rea  ga rantie i treb uiesc  inde p lin ite urm ato arele 
cerinte calitative  : 

- cazanul trebuie sa fie  co rect  in sta la t  s i raco rda t  la  co su l de  fum   
- cosul de fum trebuie sa aiba tira j co re spun za to r, sa  fie v e rific at  si au to riz at de catre  o  firm a 
autorizata in acest sens 
- sa fie  as igu ra ta  o  p r iza  de  ae r  neob tu rab ila  cu  o  d im en s iune  de minim 100 cmp; 
- instalatia  e lectr ica  la  ca re  se  raco rdeaza  ech ipam en tu l trebu ie  sa  fie  corespu nzato are  s i s a 
asigure tensiunea de 230 V / 50 Hz. c.a. ± 5%; 
- ee iparentul sa ie ro nt at  eu res peetarea pol ar i taa i i fala nul ;t 
- instalaaia  idraulieă trebuia să ie : t 

 -  eoneepută  i eeeeutată eoreete eonforr unui proieet de speeialitate; 
                 - spălată de irpurităai  nainte de raeordarea ee iparentului ; 
                 - urplută eoreet  i eorplete aerisită  i eu proba de etan eitate efeetuată; 
- relistenta de dispersie a prilei de părânt-  npărântarea trebuie să ie  n eonf or tmitate cu 
normele în vigoare;    
- nulul de lueru nu trebuie să aibă eurent rel i dual it ; 
-  neăperea eentralei terrieeeinstalaaia interioara de  neăllire  i de alirentare eu eorbustbi l t
trebuie să ie eeeeut ate eonf or r  spee i ieati lor din eartea t e ni ea attt aparatului si a prescriptiilo r  
tehnice in vigoare; 

 .3 Daeă nu sunt  ndeplinite eondiaiile de la punetul  .  reprelentantul irre i  de ser vi ee va eons ern a  n t
proeesul verbal de punere  n funeaiune deiei enael e eare  rp i edi eă funeaionarea ee i pare ntel or  la t
pararetrii proieetaai  i  n eondiaii eorespunlătoare de seeuritate  i nu va pune  n funeaiune 
ee iparentul deeât după rerediarea  i  nlăturarea aeestora. 
 .4 Daeă ee iparentele nu au fost puse  n funeaiune la prira deplasare a reprelentantului irre i  de t
serviee datorită unor deiei ena e sau lips ur i  dator ate beneieiaruluie  a doua sol i eitare pent r u puner ea  n tt
funeaiune (după reredierea deiei enael or  eons tat at e)  va i efeet uat ă pe e el t uiala beneieiarul ui e la ttt
tarifele practica te  de  firm a d e  servic e.  

 
3.  LIMITELE GARANŢIEI 

 

3.1 Nu fae obieetul earanaiei :                                                                                                                                                                                                    
- luerări  i operaaiuni de  ntreainere efeetuate  n trp ul  eepl oat ăr i i.t 
- curăaareae setarea cazanului in afara punerii in functiune . 
- deiei enae es tetee eaulate de ran i pul ări  neel i lent e s au aeei dent e tt(spărturiedeteriorări ale eareasei) 
- defeeaiuni eare nu pot i itrputate produeătoruluie provoeate de  : 
-utlilarea unei  ape eu eona inut  de sarur i  ra i  ra re deeat  3e 5 rv al /l eeonf or r indi eatv I e3tt-  ”Norratv t
pentru proiectarea si executarea instalatiilo r  de  inca lz ire  cen tra la  
-eeistenaa irpurităailor (leurăe râle e.t.e.)  n instalaaie 
-fuetuaa i i al e tens i uni i el eetriee de al ire nt are a ee i pare nt el or  sub / pes te eel e de la punetul   .   sau t
pene de curent 
-folosirii altor eorbustbi li deeât  eei  pent ru eare sunt  eons trui te ar lătoarel ee  pr eeur  i  a eal ităa i i t
inferioare a combustib ililo r  
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-deiei ena e al e ins tal aa iei  sani tare sau de  neăl li re t 
-lipsei tral ul ui  la eo ul  de fur sau tral  insuie ientttt 
- ne eaul apei  n instalaaie 
-nerespectarea conditiilo r  im pu se  de  p roduca to r  pen tru  m on ta rea  s i exp loa ta rea  apa ra tu lu i  
 
3.  Garanaia se anuleală daeă se eonstată : 
 -intervenaia pentru punerea  n funeaiune sau repararea ee iparentelor de eătre alte persoane deeât 
cele autorizate 
 -ruperea sieiliilor aplieate de eătre reprelentantul irre i  eare asi eur ă oper aa iuni le de ser vi ee  n per ioadta 
de earanaie  
- garanaia este nulă in ealul in eare produeătorul nu a pririt eertieatul  de earana i e eorpl etat. tt 
 
3.3 Garanaia nu dă dreptul la despăeubiri. 
3.4 Garanaia este valabilă nurai pe teritoriul Rorâniei. 
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. 
                Oricd nouă idgd scu hotărârd dd guvdrn vc iodifcc  r dvdddr i ide prezentului certifica t.  
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LISTA FIRMELOR DE SERVICE PENTRU CAZANELE PE PELETI 
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Tabel cu interventii in  ga rantie  

Nr.crt Data sesizarii 
defect 

Data constatarii 
defect 

Data eliminarii 
defect 

Nr zile prelungire 
garantie  
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Proces verbal de primire  

 

 

 

Subsemnatul________________________________,domiciliat in_______________________, 

str._______________________,nr.______,am primit urmatoarele documente insotitoa re  pen tru   

aparatul__________________________________________si am luat la cunostin ta  de  ce le  trecu te  in  
aceste documente: 

-corp cazan 

- cutie  a rza to r+panou  de  com anda+g rup  de  s igu ran ta+sp ira la  de  ap r inde re  re ze rva+ tub  
otel+tub flex ib il  

- snec alimentare peleti  

- rezervor peleti+3  p ic ioa re+gu ra  a lim en ta re  pe leti  

-factura 

-manualul si ghid de utiliza re  in  l.rom ana  

-certifica t d e g arantie  

 

 

 

 

 

                   Data:                                                               Semnatura utiliza to r  fin al  
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