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Instructiuni 

de montare si exploatare  

cazan - centrala pe lemne si peleti Mareli 

de 24KW 
 

 

 

  



                    

 

www.CentraleMareli.ro 
076.7322.555/077.3704.582 

Email: Contact@CentraleMareli.ro   

 
 

Centrale pe peleti – Termoseminee pe peleti – Soba pe peleti – Cazane lemne si peleti – www.CentraleMareli.ro 
 

ATENTIE! In interesul sigurantei dumneavoastra trebuie sa luati la cunostinta 

cu atentie si in detaliu aceste instructiuni, precum si instructiunile de montare si 
exploatare a arzatorului pe peleti automatizat inainte de a efectua montarea, 
setarea si exploatarea acestuia. De asemenea si cu instructiunile de montare si 
exploatare a buncarului de peleti in cazul in care sistemul este dotat cu buncar. 
Nerespectarea si neexecutarea instructiunilor, incalcarea cerintelor normelor si 
directivelor in vigoare poate cauza aparitia unor daune si consecinte 
imprevizibile, pentru care compania noastra nu este responsabila.  

 

Descrierea si avantajele cazanului pe lemne peleti  

 

Cazanele din aceasta serie, destinate valorificarii combustibilului solid 
(lemne, carbuni) si peleti din lemn (daca pachetul include si arzator pe peleti) 
reprezinta o constructie din otel sudata. Energia termica obtinuta este 
absorbita de suprafata schimbatoare de caldura a carcasei cazanului si se 
transfera schimbatorului de caldura din instalatia de incalzire. Aceste cazane 
sunt proiectate pentru incalzire in sisteme de alimentare locala cu caldura, 
precum si pentru incalzirea apei in scopuri menajere.    

 Arzatorul pe peleti automatizat poate fi inclus in sistem.    
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Descrierea sistemului: 

 

Sistemul este compus din: 

 Cazan pentru incalzire apa (cazanul este prevazut cu doua usi); 

Cazan de incalzire este compus din: 

 Carcasa din otel;  

 Termoreglator ; 

 Usa pentru montat arzator;  

 Termometru/manometru; 

Prin reglatorul de ardere se regleaza temperatura dorita a apei din cazan 
si este limitata la aceasta valoare maxima.   

Cu ajutorul unei supape (conectate de reglatorul de ardere) se regleaza 
fluxul de aer.  

In spatele usii se afla cutie de cenusa.   

Termometrul/manometrul afiseaza temperatura din cazanul de incalzire 
si presiunea apei din instalatie.  
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Cazanul este compus din urmatoarele elemente:   

 Schimbatorul de caldura este oferit in set cu doua usi, folosite in functie 
de tipul combustibilului (poate fi montat arzator de peleti); 

 Schimbatorul de caldura reprezinta o constructie sudata din placi de 
otel. In partea frontala este prevazuta camera de ardere, sub care se 
afla containerul de cenusa. Schimbatorul de caldura este compact 
pentru capacitatea termica rezultata, fiind construit ca dispozitiv cu trei 
mersuri,  fapt care permite schimbarea optima de caldura si atingerea  
unei eficiente sporite; 

 Elementele ceramice, montate in camera de ardere, asigura un proces 
de ardere optim si ajuta la arderea completa a combustibilului; 

 Sertarul de cenusa este situat pe fundul camerei de ardere.  In sertar se 
aduna resturile de cenusa si permite deservirea simplificata la curatarea 
dispozitivului;  

 Racordurile de intrare si de iesire ale apei pentru alimentare si celei de 
retur sunt situate in spatele cazanului si reprezinta doua iesiri filetate la 
exterior  G1½”, prin care dispozitivul este racordat la sistemul de 
incalzire; 

 Gaura de drenaj are iesire filetata (la interior) G1/2, pe care trebuie 
montat robinet de golire; 

 Tubul de evacuare gaze (cu diametru extern de Φ145) se afla in partea 
de sus din spatele cazanului, situat central, menit evacuarii gazelor de 
arse prin cos;  

 Schimbatorul de caldura din otel este izolat cu vata minerala, care 
limiteaza pierderile de caldura in mediul inconjurator;   

 Partile laterale decorative sunt confectionate din tabla de otel, fiind 
prelucrate cu acoperire colorata de calitate superioara;   
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Date tehnice ale cazanului pe lemne si peleti 

 

 

Cazan combinat 24 kW 

Putere maxima kW 24 

Suprafata incalzita m3 pâna in 500 

Inaltime Н mm 1035 

Latime W mm 530 

Adâncime D mm 625 

Tub gaze arse  Φ mm 150 

Masa kg 215 

Tip combustibil  Peleti/solid 

Volum manta cu apa  litri 62 

Presiune de lucru  bar 0,5-2,0 

Putere maxima manta cu apa  kW 24 

Functionare la temperatura 
mediului  

º C De la 5º la 40º 
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Cazanul de incalzit apa se fabrica in set cu doua usi (stânga si dreapta). 
Ele se adapteaza in functie de combustibilul utilizat.   

 

 

 

Usa cu clapeta de aer se foloseste pentru combustibil solid (lemne, 
carbuni). Clapeta se conecteaza la termoreglatorul prin lant si astfel 
controleaza temperatura din cazan. Setarea exacta a reglatorului se face la 
lansarea in exploatare.  
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Usa destinata arzatorului are o deschidere, in care se pozitioneaza si se 
fixeaza arzatorul pe peleti cu suruburi М5. Dupa montarea arzatorului 
urmeaza sa fi insurubate uniform suruburile de conectare, astfel incât sa 
garanteze etansarea intre flansa arzatorului si usa cazanului.   

 

Informatii principale pentru functionarea centralei pe lemne si peleti:   

 Puterea termica, la care este setat reglatorul de ardere; 

 Gradul de murdarire a suprafetelor de incalzire ale centralei;   

 Gradul de etanseitate a usii si capacelor camerei de ardere ale cazanului  
(conditia frânghiilor de etansare); 

 Tirajul cosului; 
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Transportarea si montarea centralei pe lemne si peleti  

 

Daca este posibil, transportati cazanul de incalzire ambalat, pe palet la 
locul de montare. Indepartati materialul de ambalare in mod ecologic. 
Respectati prescriptiile legate de supravegherea constructiilor, mai ales 
ordonanta actuala referitoare la dispozitivele de ardere si depozitarea 
materialelor combustibile privind cerintele de constructii legate de spatiile de 
montare, precum si privind ventilatia.   

Distantele minime intre pereti si cazan trebuie sa fie de minim 600 mm. 
Distanta minima in fata cazanului trebuie sa fie de 1000 mm. Suprafata 
necombustibila de montare, respectiv fundamentul, trebuie sa fie plana si 
orizontala, in acest scop daca trebuie fixati pene din material necombustibil. 
Daca fundamentul nu este drept, partea cu conexiunile (partea din spate) 
poate fi pozitionata cu 5 mm mai sus in vederea imbunatatirii ventilatiei si 
curgerii.   

Fundamentul trebuie sa fie mai mare decat baza cazanului.  In partea 
frontala trebuie sa fie de minim 300 mm, iar in restul partilor in jur de 100 
mm.  

Dupa ce cazanul este pozitionat, acesta trebuie conectat la instalatia de 
incalzire si la cosul de evacuare al gazelor arse, respectand cerintele 
corespunzatoare.  

Pericol !!! 

Pericol de incendiu datorat materialelor sau lichidelor 
inflamabile. 

 Asigurati-va ca in apropierea cazanului pe lemne si peleti nu exista 
materiale sau lichide inflamabile.   

 Indicati utilizatorului instalatiei distantele minime valide ale  
instalatiei fata de  materialele usor, respectiv greu inflamabile. 
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Instalarea cazanului pe lemne si peleti (centralei).  

Aici vom explica cum se instaleaza cazanul. In mod detaliat aceasta 
inseamna:  

 Realizarea legaturii cu cosul  

 Conexiune hidraulica (la circuitul de incalzire - radiatoare) 

 Legarea robinetului PIK  

 Legarea supapelor de protectie  

 Umplerea instalatiei de incalzire si verificarea etanseitatii   

 

Instructiuni pentru legarea fluxului de aer si a gazelor arse   

 

Realizarea legaturii cu cosul  

Aveti in vedere faptul ca legarea cazanului la cosul de fum trebuie 
realizata in conformitate cu prescriptiile instantei locale de supraveghere in 
constructii si coordonata cu cosarul. 

Prezenta unui cos cu tiraj bun este prioritara pentru functionarea corecta 
a centralei pe lemne si peleti. In mare masura de acesta depinde puterea si 
economicitatea. Cazanul de incalzire poate fi conectat doar la cosuri cu tiraj 
bun.  

 

 Instalati conexiune pentru gazele arse cu orificiu de vizitare pentru 
curatare.   

 Daca este posibil, tubul pentru gazele arse trebuie sa fie scurt si cu 
inclinare in sus de la cazan spre cos.   

 Montati foarte atent tubul pentru gazele arse,  fixat doar in cos si 
amplasati racord la conexiunea cu centrala astfel incât sa nu se 
elibereze. 
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 Montati, de preferabil, tuburi cu lungime de peste 2 m. Toate 
partile tuburilor pentru gazele arse trebuie sa fie din materiale 
necombustibile. 

  Atentie ! 

Pericol de moarte din cauza lipsei de oxigen in spatiul de 
montare.   

 Asigurati un flux suficient de aer curat prin deschideri spre aer 
liber.     

Pericol de daunare/defectare instalatiei din cauza lipsei de aer de 
ardere, poate cauza formarea de  gudron si de gaze. 

 Asigurati un flux suficient de aer curat prin deschideri spre aer 
liber.   

 Instiintati utilizatorul instalatiei ca aceste deschideri trebuie sa 
ramana deschise.  
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Pe figura este aratata conexiunea gazelor arse. 1 – limitator de tiraj.  

Realizarea conexiunilor hidraulice  

 

Instructiuni ! 

Defectarea instalatiei din cauza conexiunilor etansate necorespunzator 

 Instalati tuburile de conectare fara tensiune la  conexiunile 
cazanului 

 

Info 

Pentru condensarea redusa a gazelor arse si in vederea prelungirii duratei 
de functionare, va recomandam sa dotati cazanul de incalzire cu dispozitiv 
menit cresterii temperaturii de retur. Acesta previne scaderea temperaturii 
apei din cazan sub 65º С (punct de roua de ardere). 
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Conectarea supapei de siguranta   

In statele in care este in vigoare EN 303-5, cazanul de incalzire trebuie sa 
fie dotat cu dispozitiv care sa asigure evacuarea in conditii de siguranta a 
caldurii in exces fara energie suplimentara. Astfel temperatura maxima a apei 
nu va depasi 100º С (protectie de supraincalzire). 

Suprapresiunea minima de lucru a apei da racire trebuie sa fie 2 bar (cea 
maxima 6,0 bar). Trebuie sa existe un debit de minim 11 l/min.  

 Conectati protectia schimbatorului de caldura conform schemei 
hidraulice prin siguranta termica pentru flux (accesorii).   

 In fluxul apei de racire, montati un filtru in fata robinetului 
termostatic. 

 

Umplerea instalatiei de incalzire si verificarea etanseitatii    

Inaintea punerii in functiune, trebuie verificata etanseitatea instalatiei de 
incalzire, pentru prevenirea aparitiei unor zone cu etanseitate 
necorespunzatoare  in timpul functionarii instalatiei. Exercitati presiune 
asupra cazanul de incalzire, de 1,3 ori mai mare decat presiunea de lucru 
admisibila  (aveti in vedere presiunea de protectie a supapei de protectie). 

Instructiuni ! 

Defectarea instalatiei cauzata de inghet.   

  Daca instalatia de incalzire, inclusiv reteaua tubulara, nu este 
confectionata cu protectie impotriva inghetului, va recomandam sa 
umpleti instalatia de incalzire cu un lichid cu punct de inghet mic si 
mijloc de protectie impotriva coroziunii si inghetului. 

Atentie la defectarea instalatiei din cauza suprapresiunii  exercitate 
cu ocazia probei de etanseitate.  
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  In timpul probei de etanseitate asigurati–va ca nu sunt 
montate dispozitive de presiune, reglare si dispozitive de protectie,  
ale caror racorduri cu apa din cazanul de incalzire nu pot fi inchise.   

 

 

 Intrerupeti legatura rezervorului de expansiune cu sistemul prin 
inchiderea supapei. 

 Deschideti robinetele de inchidere si de amestec din partea apei de 
incalzit.    

 Conectati furtunul la robinetul de apa. Fixati un furtun umplut cu apa pe 
gura de furtun al robinetului PIK, fixati-l cu bride si deschideti robinetul 
PIK. 

 Rotiti dopul aerisitorului cu o turatie pentru evacuarea aerului. 

 Umpleti usor instalatia de incalzire. In acest proces urmariti indicatiile 
pentru presiune (manometrul). 

 Odata ce presiunea de lucru dorita este atinsa, inchideti robinetul de 
apa si robinetul PIK. 

 Verificati etanseitatea conexiunilor si conductelor.   

 Aerisiti instalatia de incalzire prin ventilele de aerisire ale radiatoarelor. 

 Daca in urma aerisirii instalatiei presiunea de lucru scade, trebuie reluat 
procesul de crestere a presiunii agentului termic din instalatie (apei).   

 Eliberati furtunul de robinetul PIK.  

 

Garantarea temperaturii apei de retur   

Pentru functionarea normala, temperatura apei de retur nu trebuie sa 
scada sub  65º С. Din acest motiv, pe returul circuitului termic trebuie 
montata o vana termostatata pentru cresterea temperaturii apei de retur.   
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  Crearea presiunii de lucru 

Pentru pornireacentralei pe lemne si peleti trebuie sa creati o presiune de 
lucru normala. 

 

Instructiuni ! 

Defectiuni ale instalatiei cauzate de tensiunea materialului in 
rezultatul diferentelor de temperatura.  

 Umpleti instalatia de incalzire doar când apa din cazan 
(centrala) este rece  (temperatura de intrare poate fi maxim 
40º С). Nu introduceti apa rece in momentul functionarii 
centralei. 

 

 Setati indicatorul rosu de pe manometrul la presiunea necesara, minim 
1 bar supratensiune  (valabil pentru instalatiile inchise). La instalatiile 
deschise nivelul maxim al apei din rezervorul de egalizare este de 25 m 
peste fundul cazanului de incalzire  

 Adaugati apa in reteaua de incalzire, respectiv, evacuati apa prin 
robinetul PIK, pâna la atingerea presiunii de lucru dorite 

 In procesul de umplere aerisiti instalatia de incalzire  

 

Setarea supapei de reductie a tubului de gaze arse     

Clapeta de reductie a tubului de gaze arse trebuie setata in functie de  
instalatia de gaze arse si de tipul combustibilului. In pozitie deschisa (maneta 
longitudinal tubului de gaze arse), se obtin temperaturi mai mari ale gazelor 
arse, dar un coeficient de actiune utila (randament) mai mic.   

Notificati si explicati setarea utilizatorului instalatiei.   
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Deservirea instalatiei de incalzire  (pentru utilizator)  

Pericol ! 

Pericol de moarte din cauza nerespectarii instructiunilor de 
securitate   

 

 

Functia elementelor separate  

Clapeta pentru inflacarare   

Clapeta pentru inflacararea unui cazan de incalzire rece se pune in pozitie 
inclinata. Astfel se conecteaza scurt fluxul de gaze de incalzire, astfel incât 
gazele fierbinte sa ajunga cosul si cosul sa ”traga” mai repede.   

  In acest scop apasati maneta supapei in spate  

 

 

In regim normal de functionare (clapeta de inflacarare in pozitie 
orizontala),  gazele arse fierbinte incalzesc mai departe fluxul gazelor de 
incalzire.  Energia se foloseste mai bine.   
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 In acest scop trageti maneta supapei din spatele cazanului de incalzire 
in pozitie verticala (dupa aproximativ 10 – 15 minute).  

Info 

Inflacararea prea puternica poate provoca stingerea flacarii din cauza  
formarea unor produse gazoase in rezultatul arderii.  In cazul acesta trebuie 
sa resetati fluxul de aer.  

 

Curatarea centralei pe lemne si peleti Mareli   

Goliti cutia de cenusa inainte a se umple complet pentru a asigura fluxul 
de aer de sus.   

Pericol! 

Pericol de incendiu cu cenusa fierbinte.  

 Purtati manusi de protectie daca cenusa mai este fierbinte. 

 Goliti cenusa in recipient necombustibil cu capac.   

 

Curatarea cazanului pe lemne si peleti  

Depunerile de funingine si cenusa pe caile gazelor de incalzire reduc 
transferul caldurii. Depunerile, formarea de gudron si condensul depind de 
combustibilul folosit  (de ex. la combustibil lemnos depunerile sunt mai mari 
fata de carbuni), de tirajul cosului si de regimul de functionare. Recomandam 
minim o curatare pe saptamana, cand dispozitivul este rece. 

 

Instructiuni! 

Stare de functionare nefavorabila  

 Din cauza curatarii insuficiente creste consumul de combustibil, 
fapt care poate provoca poluarea mediului. Curatati cazanul 
minim o data pe saptamana.    
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Info  

Curatati peretii camerei de ardere foarte atent pentru a nu defecta caramizile 
ceramice.  

 Deschideti clapeta de umplere si placa de acoperire.   

 Trageti clapeta de ardere. Astfel veti avea acces la caile gazelor de 
incalzire si la peretii cazanului de incalzire. 

 Trageti capacul orificiului de curatare din partea camerei de ardere, 
astfel incat resturile rezultate in urma procesului de ardere sa cada 
in cutia de cenusa.    

 Daca capacul de curatare nu se poate da jos, atunci camera cu 
cenusa este acoperita de gudron. Dati cu atentie cateva lovituri cu 
ciocan pe capacul de curatare.  

 Curatati cu o racleta metalica peretii suprafetelor de incalzire, ale 
camerei de ardere si ale  camerei de rezerva cu combustibil. 

 Curatati gratarul cu cutit de cenusa.  

  Colectati funinginea si cenusa in cutie de cenusa.  

 Va recomandam sa efectuati o inspectie anuale a cazanului de 
incalzire de catre o firma specializata in domeniul  incalzirii  

 Verificarea datelor tehnice ale instalatiei, de ex. temperatura gazelor 
arse.    

 

Lucrari de curatire 
Minim 
saptamânal 

Minim 
trimestrial 

Scoaterea capacului pentru 
curatire cu vatrar, care ar 
permite murdariilor de 
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dimensiuni mai mari sa 
cada in cutia de cenusa  

Curatarea cu racleta a 
suprafetelor de incalzire, 
camerei de ardere si a 
camerei de rezerva pentru 
combustibil  

  

 

Curatirea gratarelor cu 
cutit de cenusa  (in caz 
contrar arderea nu va fi 
corespunzatoare datorita 
fluxului redus de oxigen)  

  

 

Curatirea tubului de 
evacuare a gazelor arse 
(cos) prin orificiul de 
vizitare 

   

  

 

Folosirea de turbolator  

Turbolatorul declanseaza turburari in caile gazelor de incalzire, astfel 
ajuta pentru utilizarea mai eficienta a energiei, mai ales in sezonul de iarna.    

La inceputul sezonului de incalzire si in perioadele de varf, va 
recomandam sa indepartati turbolatorul din cazanul de incalzire.  
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 Cand temperatura mediului este sub -7º С amplasati din nou 
turbolatorul in cazanul de incalzire.  

Scoaterea din exploatare a cazanului de incalzire   

Pentru a scoate din exploatare cazanul de incalzire, lasati focul sa se 
stinga complet. Nu se recomanda accelerarea procesului.   

Instructiuni! 

Defectarea instalatiei de incalzire cauzata de inghet.  

Cand instalatia de incalzire nu functioneaza, aceasta poate ingheta 
la o data cu scaderea temperaturii.  

 Daca este posibil, lasati instalatia de incalzire tot timpul 
pornita. 



                    

 

www.CentraleMareli.ro 
076.7322.555/077.3704.582 

Email: Contact@CentraleMareli.ro   

 
 

Centrale pe peleti – Termoseminee pe peleti – Soba pe peleti – Cazane lemne si peleti – www.CentraleMareli.ro 
 

 Protejati instalatia de incalzire impotriva inghetului,  prin 
evacuarea lichidului din instalatia de incalzire pana la cel 
mai jos punct.  

 

Scoatere temporara din exploatare a cazanului de incalzire  

 Curatati gratarul si goliti cutia de cenusa. 

 Curatati suprafetele de sprijin ale supapei de umplere si camerei de 
cenusa.  

 Inchideti usa de cenusa si clapeta de umplere.   

 

Scoatere durabila din exploatare a cazanului de incalzire  

Pentru scoaterea din exploatare a cazanului de incalzire pe o durata 
lunga (de ex. la sfarsitul sezonului de incalzire) trebuie sa curatati foarte bine 
cazanul de incalzire pentru a preveni coroziunea.  

 

Scoaterea din  exploatare a cazanului de incalzire in cazuri de urgenta  

In cazuri de pericol de explozie, foc, gaze de ardere sau incendiu, puteti 
termina procesul de ardere cu apa. 

 Deschideti atent usa de umplere, aveti grija sa nu va atinga flacarile 
iesite din cazan.   

 Stingeti focul cu apa.  

 

Evitarea condensarii si formarii de gudron  

La o putere de incalzire prea mica, se poate ajunge la formarea 
condensarii pe suprafetele de incalzire. 
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 Condensarea se scurge in jos in camera de cenusa.    

 Verificati pe termometru/manometru daca in timpul de functionare 
temperatura apei din cazan ramane peste 65º С. 

 Incalziti cazanul de incalzire de mai multe ori. In acest scop scoateti 
tabla de turburare. Prin acumularea funinginilor care se formeaza la 
regimul normal de functionare se reduce pericolul de condensare.   

Punctul de roua al produselor de ardere este 65º С si din acest motiv 
temperatura produselor de ardere, pe suprafetele de incalzire nu trebuie sa 
scada sub 65º С. 

Daca in camera de rezerva pentru combustibil se formeaza condens acest 
fapt demonstreaza prezenta unui continut prea mare de apa in combustibil 
(combustibil umed). In asemenea cazuri se poate forma condens si la 
temperaturi ale apei din cazan de peste 65º С. 

Gudronul se formeaza in prezenta unor conditii asemanatoare (putere 
mica, temperatura mica) si in plus, cand setarea arderii este incorecta – adica 
cantitatea oxigenului este insuficienta. Gudronul se depune pe fundul cailor 
gazelor de incalzire si ingreuneaza tragerea capacului pentru curatare.  

Gudronul se poate curata doar cand este cald, din acest motiv tineti cont 
de urmatorii pasi:    

 Cel mai bine este sa incalziti cazanul cu lemn moale. 

 O data ce temperatura atinge in jur de 90º С, inchideti toate 
robinetele corpurilor de incalzire.   

 Trageti capacul de curatare.   

 Indepartati gudronul de pe fundul si de pe suprafetele de incalzire 
cu ajutorul unei raclete de curatare.   
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Inspectarea si intretinerea cazanului de incalzire   

De ce este importanta intretinerea periodica ?  

Instalatiile de incalzire trebuie intretinute periodic din cauza urmatoarelor 
motive:  

 Pentru pastrarea coeficientului ridicat de actiune utila si pentru 
functionarea economica a instalatiei de incalzire (consum mic de 
combustibil);  

 Obtinerea unui nivel ridicat de siguranta in procesul de functionare; 

 Obtinerea unui grad ridicat de conformare ecologica a arderii;  

Folositi numai piese de schimb originale.  

 

Curatirea instalatiei de incalzire  

 Verificati cazanul de incalzire, curatati-l eventual.   

 Verificati si curatati tubul de evacuare a gazelor arse.   

 

Verificarea presiunii de lucru a instalatiei de incalzire   

Sageata manometrului trebuie sa fie peste sageata rosie.   

Sageata rosie a manometrului trebuie sa fie setata la presiunea de lucru 
necesara. 

Info  

Setati presiunea de lucru (suprapresiunea) de minim 1 bar. 

 Verificati presiunea de lucru a instalatiei de incalzire. Daca sageata 
manometrului este sub sageata rosie, presiunea de lucru e prea 
mica. Trebuie sa adaugati apa. 
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Instructiuni! 

Defectarea instalatiei din cauza completarii frecvente cu apa.   

Cand trebuie sa completati cu apa frecvent, in functie de conditia 
apei,  instalatia de incalzire se poate defecta de coroziune si de 
formare a  tartrului.  

 Aveti grija ca instalatia de incalzire sa fie aerisita; 

 Verificati etanseitatea instalatiei de incalzire si capacitatea de 
functionare a vasului de expansiune; 

Defectarea instalatiei din cauza tensiunii in material, rezultata din 
diferente in temperatura.   

 Umpleti instalatia de incalzire numai cand este rece  
(temperatura de intrare trebuie sa fie de maxim 40º С). 

 

 Adaugati apa prin robinetul PIK.  

 Aerisire instalatie de incalzire.  

 Verificati din nou presiunea de lucru.  

 

Verificarea sigurantei termice a fluxului   

Siguranta termica a fluxului garanteaza functionarea in conditii de 
siguranta a cazanului de incalzire la blocarea sistemului de incalzire, daca 
sistemul insasi nu poate scoate caldura din cazanul de incalzire. Blocarea 
poate avea loc de exemplu la inghetarea sistemului de incalzire, blocarea 
circulatiei apei, etc. Pentru functionarea corespunzatoare a sigurantei termice 
a fluxului sunt necesare presiune suficienta si apa de racire suficienta. 
Presiunea necesara trebuie sa fie de minim 2 bar si debit de 11 l/min.  

 Verificati anual robinetul termostatic al schimbatorului de caldura 
de protectie, conform datelor producatorului.   
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Daca rezultatul verificarii nu este bun -  robinetul termostatic nu deschide 
fluxul apei de racire sau capacitatea robinetului termostatic de lasare a apei 
este prea mica – trebuie sa inlocuiti robinetul termostatic.  

 

Indepartarea defectiunilor  

La existenta unei defectiuni incercati sa o indepartati sau instiintati 
specialistul in domeniul incalzirii. Ca utilizator al instalatiei puteti face numai 
reparatii care constau in simpla inlocuire a pieselor de schimb  de pe 
gratarele, caramizile ceramice si benzile de etansare. Folositi numai piese de 
schimb originale.    

 

 

 

 

 

 

 


