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Instructiuni 

de montare si exploatare a arzatorului pe peleti 
automatizat din seria „ESРВ 40“ 
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Instructiuni importante, pastrati pentru utilizare pe viitor !!!  

 

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.  

NU ARUNCATI IN CONTAINERE PENTRU GUNOI MENAJER!  

 

 

Acest semn de pe arzatorul pe peleti inseamna ca trebuie 

aruncat doar in locuri special amenajate in scopul colectarii 

si reciclarii deseurilor. Aruncarea aparatului este 

reglementata de Directiva referitoare la deseuri compuse din 

echipament electric si electronic (CEE) a Uniunii Europene.   

Dorim sa contribuim impreuna la pastrarea unui mediu nepoluat.              

 

Acest dispozitiv nu este destinat a fi utilizat de catre persoane (inclusiv 

copii) cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu 

experienta si cunostinte insuficiente. Montarea trebuie efectuata  de catre 

specialisti calificati in domeniul instalatiilor de incalzire sau de catre un 

service autorizat de societatea noastra.  Locul amplasarii si modalitatea 

de conectare a arzatorului trebuie alese foarte atent, respectand 

instructiunile de securitate.  Montati la distanta de obiecte inflamabile! 
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Niciodata nu incercati a aduce modificari arzatorului! Este interzisa 

folosirea lichidelor inflamabile pentru aprinderea focului! Deservirea 

arzatorului trebuie efectuata de catre persoane adulte, care au luat la 

cunostinta conditiile de exploatare. Introducerea unor lichide inflamabile 

si vaporizabile in incaperea in care este situat arzatorul in stare in 

functionare este strict interzisa. Copiii nu trebuie lasati fara supraveghere 

in anexa unde este instalat sistemul de incalzire. 

Distante de siguranta: 

La montarea arzatorului trebuie respectata distanta de siguranta de 

minim 200 mm, daca nu este aplicata vata minerala pentru izolarea 

peretelui si a placarii. Aceasta distanta este valabila pentru caminele si 

cosurilor de fum situate in apropierea unor materiale cu grad de  

combustibilitate В si С. Distanta de siguranta se dubleaza daca camera 

este situata in apropierea unor materiale cu grad de combustibilitate СЗ. 

Descrierea si avantajele arzatorului pe peleti automatizat din seria  
„ESРВ  40“. 

 

Arzatoarele pe peleti din aceasta serie, destinate valorificarii peletilor din 
lemn, 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.    
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Arzatorul pe peleti automatizat face parte din sistem si poate valorifica 
urmatoarele tipuri de combustibil: 

‟ Peleti din lemn, cu diametrul intre 6 si 8 mm, clasa A; 

Dispozitivul este compus din:  

‟  Arzator pe peleti automatizat, datat cu panou de comanda si snec 
automat pentru alimentarea cu combustibil;    

Avantajele dispozitivului   

‟ Este proiectat pentru valorificarea biomasei, ceea ce il face un dispozitiv 
curat d.p.d.v. ecologic, care nu polueaza mediul inconjurator;   

‟ Pretul energiei termice obtinute din valorificarea biomasei ca o sursa 
locala de energie, este influentata in masura mai mica de preturile 
mondiale ale combustibililor, astfel valoarea energiei termice obtinute 
este competitiva fata de cea obtinuta prin utilizarea surselor de caldura 
conventionale;   

‟ Dispozitivul este automatizat si ofera confort in procesul de exploatare, 
care se apropie de cel oferit la utilizarea cazanelor automate (care de 
exemplu valorifica combustibil lichid, gazos sau cazanelor electrice), 
ceea ce permite utilizarea sa in sisteme cu termostat de camera 
programabil; 

‟ Exploatarea automatizata permite reglarea functionarii prin termostat 
de camera (programator saptamanal),  cea ce garanteaza un confort 
termic maxim si economie de combustibil;   

‟ Posibilitatea de valorificare energetica a biomasei sub forma de peleti;  

‟ Eficienta crescuta; 

‟ Nivel scazut de emisii daunatoare; 

‟ Constructie compacta, ce prezinta posibilitatea montarii simplificate si 
deservirii usoare la curatare si la activitatile de service;   

‟ Posibilitate de incalzire a apei calde menajere (BAC); 
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‟ Costuri minime de exploatare;  

 

Informatii de baza despre arzatorul pe peleti automatizat:   

Arzatorul pe peleti automatizat se monteaza orizontal, fixat cu suruburi 
М5.  

Arzatorul pe peleti este un modul independent, care poate fi montat la  o 
serie de cazane deja instalate, inlocuind combustibilul utilizat pana la 
momentul respectiv cu asa denumitul biocombustibil densificat, precum 
peletii din lemn.  

Arzatorul pe peleti este dotat cu panou de comanda.  

Peletii din lemn permit automatizarea usoara a procesului de ardere si 
valorificarea foarte eficace a energiei acestora. La utilizarea peletilor din 
lemn, precum si la orice alt combustibil solid, ramane cenusa, dar intr-o 
cantitate mult mai mica in comparatie cu cantitatea cenusii ramase de 
exemplu din valorificarea lemnelor de incalzit sau carbunilor, datorita 
compozitiei peletilor. Totodata, pretul energiei termice obtinute din peletii din 
lemn este competitiv cu pretul  energiei obtinute din  alte surse de energie. 
Functionarea arzatorului pe peleti automatizat corespunde functionalitatii 
oricarui arzator automatizat cu combustibil fosil (de exemplu – gaze, 
motorina, pacura): porneste automat, aprinderea combustibilului este 
automata, mentinerea procesului de ardere eficace este reglata precis prin 
modulul de control  incorporat. Aceste proprietati acorda posibilitatea 
obtinerii unui confort in procesul de exploatare fata de dispozitivele 
automatizate populare, care valorica combustibili fosili, biocombustibilul 
insasi fiind un produs rezultat din biomasa – ecologic si la un pret atractiv.    

Arzatorul pe peleti automatizat este o constructie modulara compacta cu 
bloc electronic incorporat, compus din urmatoarele componente: 

‟ Camera de ardere, care asigura conditiile unui proces de ardere optim, 
fiind confectionata din otel aliat de calitate superioara;  
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‟ Gratarul camerei de ardere, care este usor de demontat si prezinta 
posibilitatea curatarii resturilor de cenusa;   

‟ Tub de aer, prin care se asigura alimentarea uniforma de aer pentru 
procesul de ardere si pentru racirea elementelor arzatorului;  

‟ Incalzitor electric, prin care are loc aprinderea combustibilului, situat 
deasupra partii inclinate a gratarului camerei de ardere;  

‟ Ventilator de alimentare cu aer de ardere, dotat cu senzor pentru 
raportarea frecventei de rotire, cu posibilitate de reglare;   

‟ Fotosenzor, cu ajutorul caruia se urmareste procesul de ardere, 
aplicandu-se programul corespunzator;    

‟ Termosenzor pentru cazuri de urgenta, menit prevenirii asa denumitei 
„flacari inverse“ in teava modulului principal pentru alimentarea 
peletilor, prin care in mod automat se intrerupe alimentarea cu 
combustibil;    

‟ Controlor, cu ajutorul caruia se urmareste si se controleaza functionarea 
arzatorului si LED-uri privind regimul de functionare;   

‟ Conector al snecului de combustibil, prin care se realizeaza alimentarea 
snecului insasi;  

‟ Panou de interfata, dotat cu indicatoare luminoase;  

‟ Panou transparent, pentru vizualizarea funtionarii controlorului  insasi si 
al regimului sau;  

Snec exterior cu actionare electrica, care 
transporta combustibilul la arzator in functie 
de regimul de functionare al arzatorului. Snecul 
este compus dintr-un motor-reductor compact 
cu motor electric, cu protectie incorporata 
impotriva supraincalzirii, teava prin care se 
transporta combustibilul pana la atingerea 
deschiderii, ce se continua cu un tub flexibil. 
Tubul flexibil este confectionat din material 
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special rezistent la caldura (care nu emite substante toxice in caz de ardere) si 
conecteaza snecul cu arzatorul pe peleti. 

             

Aspect final al sistemului arzatorului de peleti 
automatizat si al snecului:    

Montarea trebuie realizata de catre specialist calificat 

in domeniul instalatiilor de incalzire. Locul pozitionarii si 

modalitatea de conectare a arzatorului trebuie alese cu 

atentie, respectandu-se instructiunile de securitate. A se 

monta la distanta de obiecte inflamabile!    

Niciodata nu incercati sa aduceti modificari 

arzatorului! Este interzisa folosirea lichidelor inflamabile in 

scopul aprinderii focului! Deservirea arzatorului trebuie 

efectuata de catre persoane adulte, care au luat la cunostinta conditiile 

de exploatare. Introducerea unor lichide inflamabile si vaporizabile in 

incaperea in care este situat arzatorul in stare in functionare este strict 

interzisa. Copiii nu trebuie lasati fara supraveghere in incaperea unde 

instalat arzatorul. 

  

Tabel cu gradele de combustibilitate  
Grade de combustibilitate ale  

materialelor de constructii  

Materiale de constructii cu grad de 

combustibilitate 

А – necombustibile Granit, nisip, beton, ceramica. 
В – foarte greu combustibile  Acumin, izomin, heraclit, placi din 

bazalt, fibra de sticla, novodur. 

С1 - greu combustibile Material lemnos foios, placaj, verazalit, 

etc.  

С2 – mediu combustibile Material lemnos conifer, placi din 

pluta, acoperiri din cauciuc 

СЗ – usor combustibile  PDC, materiale din celuloza, 

poliuretan, polistirol, etc.  
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2.Masuri constructive pentru cresterea securitatii   

Arzatorul  este controlat de un microprocesor.   

Procesul de aprindere este urmarit de fotosenzor, daca nu se aprinde 

prima data, microprocesorul depune a doua doza de peleti si incepe 

aprinderea din nou. Daca dupa doua incercari de aprindere nu apare 

flacara, arzatorul  trece in regim de suflare (consultati anexa ???). 

Daca, in timpul functionarii, buncarul cu peleti s-a golit, arzatorul  nu se 

va aprinde. 

Tubul flexibil pentru transportarea peletilor este din material rezistent 

la temperatura. Un senzor pentru depistarea temperaturilor care depasesc 

90°, este montat pe tubul de alimentare al arzatorului. Daca in timpul 

functionarii senzorul de temperatura inregistreaza o temperatura mai mare 

de 90°, snecul transportator se opreste si arzatorul  se inchide. Chiar daca 

temperatura scade sub 90°, arzatorul nu se va aprinde din nou. Este 

necesara interventia personalului de deservire a arzatorului.    
 
Masuri de manipulare in conditii de siguranta a arzatorului   
 
Procesul de functionare al dispozitivului se urmareste de controlerul  de 
comanda.  Acesta controleaza procesele de aprindere si ardere, fiind urmarite 
de fotosenzor si de termosenzor. Dupa doua incercari de aprindere nereusite, 
arzatorul  se opreste.    
 

In arzator  este montat un termostat, care previne aprinderea inversa a 
combustibilului, sau aparitia asa numitului “foc invers”. La aparitia focului 
invers,  controlerul  va opri arzatorul , trecand in regim de urgenta (consultati 
manualul de programare al controlerului). 

La aparitia situatiei mentionate mai sus, deconectati controlerul din 
reteaua electrica, luati toate masurile de siguranta, precum prevenirea 
aprinderii si atacului de caldura, dupa care curatati arzatorul cu atentie. Se 
recomanda sa apelati la un tehnician autorizat de deservire, care va constata 
daca dispozitivul este sigur. Este posibila o eventuala defectare a 
termostatului, precum si topirea tubului flexibil de peleti. Pentru prevenirea 
focului invers trebuie verificat daca arzatorul  este bine curatat, daca este 
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setat corect, daca sunt respectate inclinarile arzatorului in conformitate cu 
cerintele de montare.  

Cand conectorul este scos sau nu este bine amplasat in timpul 

functionarii, arzatorul  se opreste in mod automat. 

 

3. Instructiuni de conectare (montare) la cazan: 
 

Arzatorul pe peleti se poate conecta la un cazan de incalzire apa din otel 
sau din fonta, cu capacitate de la 15 la 40 kW. Adancimea minima a camerei 
de ardere trebuie sa fie 450 mm. Acces de aer proaspat a arzatorululi: ~ 90 
m³/h. Arzatorul pe peleti automatizat este fara alimentare secundara de aer.   

Distanta intre flacara si suprafata de racire a cazanului -  150 mm. 
Dispozitivul este astfel amplasat incat sa fie asigurata distanta suficienta 

pentru curatare,  indepartarea cenusei din arzator, cazan si tuburile pentru 
evacuarea gazelor arse.    

Pe arzator nu se depoziteaza obiecte, este interzisa aplecarea si/sau 
sprijinirea pe acesta, pentru a nu se defecta garnitura. Exista pericol de rupere 
si de afectare a integritatii arzatorului, precum si pericol de modificare a 
pozitiei sale orizontale, in urma careia va fi afectata si functionarea sa 
corecta.  

In mod obligatoriu trebuie respectata inclinarea de montare a snecului, 
care garanteaza functionarea sa corecta si economica. Inclinarea arzatorului 
este asigurata prin fabricatie, prin flansa,  montarea trebuie realizata direct 
pe usa la o suprafata orizontala. 

Deschiderea pentru montarea arzatorului de peleti trebuie sa aiba latime  
174 mm si inaltime 109 mm. Dimensiunile usii, la care este conectat, trebuie 
sa permita incizia deschiderii de montare descrise mai sus (daca nu are 
asemenea). 

Arzatorul este amplasat pe usa inferioara a cazanului, cu garnitura 

corespunzatoare. Este fixat bine prin suruburi М5. Imbinarea intre arzator si 

cazan trebuie bine etansata, in vederea evitarii scurgerii de gaze arse in 

incapere. La montare, dispozitivul trebuie sa fie in pozitie orizontala, iar 

furtunul de alimentare peleti trebuie sa fie intins si colierele de fixare bine 

stranse. 
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Peletii sunt depozitati in buncar. La partea inferioara a buncarului se 
pozitioneaza tubul snecului, la o inclinatie obligatorie de 45 grade. Snecul 
preia peletii din buncar si prin conexiunea flexibila ii transfera arzatorului. 
Dozarea este controlata de  controler prin modificarea timpului de 
functionare a snecului. Alimentarea initiala a snecului cu peleti (umplerea 
tubului snecului) se realizeaza prin conectarea stecarului snecului la o priza 
obisnuita de 230V/50Hz.  

Important: Pentru garantarea functionarii normale a arzatorului, este necesara 
prezenta unui tiraj al cosului de 20 мРа. Dupa pornirea arzatorului, asteptati in 
jur de 3 ore pentru a se incalzi arzatorul si pentru a masura tirajul. Daca este 
necesar, montati un exhaustor suplimentar (controlat de controlerul 
Arzatorului). 

Suprafata schimbatoare de caldura este confectionata din otel inoxidabil 

cu continut redus de carbon de calitate superioara. Uzarea sa este extrem de 

lenta, iar curatarea este efectuata cu carpa moale umeda, fara preparate de 

curatare. 

 

 



                    

 

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 

Anexa 1 

Reconstructie cazan de incalzit apa cu arzator automatizat    

‟ Se taie o gaura in usa (daca nu este prevazuta). A se respecta 

dimensiunile descrise in cadrul instructiunilor.    

‟ Se curata foarte bine peretii interiori ai cazanului de resturi de cenusa, 

funingine etc., care ar cauza aparitia rezistentei termice in procesul de 

functionare al dispozitivului. Dupa terminarea curatarii se scoate si 

sertarul prevazut pentru colectarea cenusei din camera de ardere.  

‟ Dupa aceea se monteaza arzatorul pe peleti si se fixeaza bine pe usa, 

recomandandu-se suruburi М5 (care sunt insurubate in filetul usii), cu 

ajutorul carora arzatorul  se conecteaza la usa.  

Clarificare: trebuie verificat daca franghiile de etansare a usilor adera bine 
la carcasa cazanului. La constatarea unor lipse, franghia de etansare 
respectiva trebuie inlocuita si trebuie asigurata etanseitatea acestei zone;  

 
‟ Se intrerupe legatura intre termostatul reglabil (lantul) si clapeta 

inferioara pentru accesul aerului, la functionarea cazanului cu 
alimentare manuala a combustibilului (lemne, carbuni etc.).   
 

‟ Se monteaza snecul de preluarea combustibilului, care alimenteaza 
arzatorul pe peleti automatizat.  
 

Snecul de alimentare cu combustibil este montat astfel incat sa fie 
posibila preluarea libera a peletilor din buncar – prin partea inferioara a 
buncarului. In cazul in care buncarul este confectionat/montat pe loc, se 
recomanda executarea unui orificiu de vizitare,  prin care sa fie deservita zona 
snecului de preluare. De asemenea, tubul snecului trebuie consolidat astfel 
incat sa fie asigurat impotriva dislocarii si schimbarii eventuale a unghiului 
axei snecului fata de planul orizontal.  
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Clarificare: Unghiul (intre axa snecului si planul orizontal) de inclinare a 

snecului influenteaza direct productivitatea sa, adica debitul combustibilului,  
care va fi asigurat de snecul la un anumit regim de functionare. Din acest 
motiv, la schimbarea unghiului probabil va fi necesara modificarea setarilor 
arzatorului, astfel incat a se asigura o anumita putere de incalzire. 
    

‟ La alimentarea cu energie electrica, arzatorul  trebuie impamantat cu 
ajutorul unui conductor din cupru 4 mm2 si izolatie de culoare galben-
verde.    

 
Alimentarea la reteaua electrica se efectueaza cu ajutorul unui stecher tip 
Suco  direct la reteaua electrica.   
 

ATENTIE!  
Controlerul arzatorului trebuie conectat in priza inpamantata. In lipsa 

unei asemenea prize, exista riscul de electrocutare! Producatorul nu este 
responsabil!  

4.Intretinere si exploatare a arzatorului pe peleti 

 

Cerinte legate de caracteristicile combustibilului, utilizat la 
functionarea arzatorului pe peleti  РВ40 

 
 
Cerintele legate de caracteristicile peletilor din lemn, valorificate de arzatorul 
pe peleti automatizat, sunt indicate in tabelul urmator.  
 
 
 
 
 
 
 

Parametru Unitate de masura Valoare 

Dimensiuni mm 6-8 
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caracteristice ale 
granulelor  

Putere calorifica 
recomandata a 
combustibilului 

(limita inferioara a 
caldurii de ardere) 

МJ/kg >17.2 

kWh/kg >4.7 

Categoria peletilor 
din lemn   

А 

Continut de cenusa % Vezi tabel 2 

Umiditate  % Мах 8-10% 

Tabel 1 

 
In urmatorul tabel este indicata clasificarea peletilor din lemn, in functie de  
parametrii lor fizici – dupa metodica de evaluare, oferita de compania Mareli;   
 
      Categorie peleti                      Аd                            DU 

 

Tabel 2 

А
d – continut de cenusa in masa uscata  

DU – rezistenta mecanica  
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Peletii trebuie depozitati in buncar de peleti in locuri uscate si bine aerisite.   

Date tehnice 

Arzator de peleti Mareli PB40 

Putere nominala kW 6-40 

Consum de electricitate in proces de 
aprindere  

W 350 

Consum de electricitate in proces de 
functionare 

W 60 

Inaltime Н mm 225 

Latime W  mm 220 

Adancime D mm 550 

Gabarit snec  mm 1500/75 

Coeficient de actiune utila % 96 

Tirajul necesar al cosului  mPa 20 

Masa kg 18 

Tip combustibil  peleti Φ6-Φ8 

Consum mediu de combustibil  kg/h 1,3 – 8,5 

Nivel zgomot dB 56  ±3 dB 

Alimentare energie electrica V/Hz 230/50 

Functionare la temperatura mediului  ºC 5º- 40º 

Umiditate la 30º С % 85 
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Informatiile de baza referitoare la functionarea arzatorului pe peleti 
automatizat depind de: 

‟ Puterea termica, la care este setat arzatorul; 

‟ Gradul de murdarire al suprafetei cazanului de incalzit, pentru care este 
destinat; 

‟ Gradul de etanseitate a usii si capacelor camerei de ardere  (conditia 
franghiilor de etansare); 

‟ Tirajul cosului; 

 

Prezenta unui cos cu tiraj puternic este conditia principala pentru 
functionarea corecta a sistemului de incalzire. In functie de acesta depinde 
puterea si economicitatea sistemului. Corpul de incalzire poate fi conectat 
doar la un cos cu tiraj bun.   

Atentie ! 

Pericol pentru viata datorat lipsei de oxigen in incaperea de 
montare.  

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

Pericol de daunare/defectare a instalatiei din cauza lipsei de aer 
din incapere. 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.   

 NOTE : 

 La utilizarea pompei de circulatie pentru realizarea transferului de 
energie termica de la cazanul de incalzire a apei la instalatia de incalzire, nu 
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se recomanda temperatura apei de retur (”reci”) sa fie mai mica de 60oC, 
intrucat exista posibilitate aparitiei unei raciri locale (in schimbatorul de 
caldura al cazanului) a gazelor de ardere si condensarii vaporilor de apa, care 
este un produs finit din arderea combustibilului. 

 Nu se recomanda exploatarea indelungata a arzatorului la o putere 
termica  mai mica de 50% fata de cea nominala, intrucat asemenea regimuri 
de functionare nu sunt eficace si economice, daca nu are loc setare a 
procesului de ardere in acest regim de functionare.  

 
CLARIFICARE: Daca cazanul trebuie sa functioneze in regim de putere 

termica mai mica de 50% fata de cea nominala, se recomanda la sistemul de 
incalzire sa se monteze un termoacumulator (puffer), cu ajutorul caruia sa se 
asigure o functionare de incredere, economica si eficace a sistemului cazan – 
arzator in instalatie.  
 

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 securitate in procesul de functionare; 

‟ Obtinerea unui grad ridicat de conformare ecologica a arderii;  

 

Curatarea arzatorului pe peleti   

 Pentru functionarea mai indelungata si mai buna a arzatorului pe peleti, 

aparatul trebuie curatat periodic. Curatarea are loc cand arzatorul este 

deconectat din reteaua electrica. Cu cat calitatea peletilor folositi este mai 

buna, cu atat intervalele de curatare pot fi mai lungi. 
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Elementele principale care trebuie curatate din arzator sunt cuva pentru 

ardere (gratarul) si fotosenzorul. 

Curatarea zilnica a cuvei este obligatorie. Curatarea necesita in jur de 5 

minute. 

 
Succesiune de respectat la curatarea cuvei:   
 
‟ Opriti arzatorul . 

 
‟ Asteptati ventilatorul 

pentru a sufla si a raci 

arzatorul .  Pe display-ul 

se va afisa „OPR”. 

 

‟ Opriti butonul de 

alimentare. 

 

‟ Deschideti usa cazanului. 

 

‟ Cu ajutorul unor manusi 

sau cleste (temperatura 

inca este prea mare) 

scoateti cuva pentru ardere si turnati cenusa si zgura intr-un recipient 

necombustibil. 

 

‟ Amplasati cuva inapoi in arzator.  

 

‟ Fiti atenti la pozitia dispozitivelor de fixare a cuvei. Pozitionarea incorecta a 

acestora va cauza autooprirea arzatorului.   
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‟ Porniti butonul de alimentare.  

‟ Porniti Arzatorul.  

Curatarea fotosenzorului are loc o data la 6 luni sau mai des daca este 

necesar. In acest scop deschideti capacul superior al arzatorului, 

desuruband suruburile de fixare. Fotosenzorul este situat in coltul stang 

de sus. Desurubati surubul de fixare si curatati cu stofa moale uscata. 

Trebuie verificat si ventilatorul si daca este necesar trebuie curatat.   

A nu se folosi preparate de curatare. 

Cazanul: 
Cenusa din cazan trebuie curatata cu perie si trebuie indepartate 

funinginile.   

Buncarul de peleti: 
          Buncarul de peleti trebuie curatat periodic. La utilizarea unor 

peleti de calitate inferioara, din peleti se elimina particule mai mici, 

care se acumuleaza in baza buncarului si ingreuneaza miscarea 

peletilor.    

Instructiuni suplimentare: 

 

‟ O data pe saptamana, sau in functie de volumul recipientului de 

cenusa, trebuie indepartata cenusa si zgura din cazan.   

‟ Periodic, tuburile de evacuare ale gazelor din cazan, in cazul in care 

sunt infundate , trebuie curatate. 

‟ O data pe an trebuie verificata reglarea arzatorului cu ajutorul unui 

analizator de gaze.   

‟ O data pe an trebuie curatat de cenusa fundul buncarului de peleti. 
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‟ O data la doi ani trebuie curatat cosul cazanului. 

‟ Cand tirajul cosului este slab, trebuie montat un ventilator de cos 

absorbant suplimentar. Comanda sa este proiectata in controlerul 

arzatorului. 

 
In caz de 

necesitate 
Saptamanal La doua 

saptamanal 
Lunar La 6 

luni 
Anual  

x x x    Curatarea camerei de 

ardere, daca s-a 

depus cenusa tare  
  x х   Curatarea prafului si 

cenusii sub gratarul 

camerei de ardere   

х    х  Curatarea  

fotosenzorului  
    х  Curatarea 

ventilatorului de praf 

– in caz de necesitate  

х  х х   Curatarea arzatorului 

si a cazanului  
     х Verificarea franghiei 

de etansare si 

inlocuirea sa daca 

este uzata   

х      Reglarea arzatorului 

 

Graficul de intretinere este recomandabil, curatarea trebuie efectuata 
oricand este necesar.    

 

Necesitatea de curatare este foarte individuala, intrucat selectarea 

peletilor,  sistemul si setarile arzatorului afecteaza foarte mult intervalele de 

curatire. 

Riscuri imprevizibile la curatare si deservire:  
 

‟ Risc de ardere (vatamarea) mainilor.   
Cauza posibila – temperatura ridicata in camera de ardere.  
Acest risc este prezent la existenta unui combustibil de peleti nears in 

intregime, precum si  daca arzatorul nu este racit la curatarea sa de catre 
utilizator.     

Riscul poate aparea la curatarea si la deservirea arzatorului. Se 
recomanda a fi folosite mijloace de protectie speciale (manusi).  
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- Risc de electrocutare   
Este interzisa deservirea arzatorului in timpul functionarii sale, precum si cand 
este sub tensiune! In caz de scurt circuit sau de eventuala defectiune trebuie 
apelat la un tehnician autorizat. Se interzice atingerea pieselor  conductoare 
de electricitate!   
 

- Risc de patrundere a prafului in ochi   
Poate apare in timpul functionarii arzatorului si in timpul curatarii si deservirii 
sale. Se recomanda folosirea unor mijloace speciale de protectie (ochelari de 
protectie  etansi)!   
 
ATENTIE!  

Curatarea si supravegherea periodica a arzatorului vor preveni 

eventualele avarii, provocate de peleti de calitate inferioara,  nerespectarea 

inclinarilor arzatorului si snecului, precum si  setari incorecte ale procesului 

de ardere. Cititi instructiunile inainte de a intreprinde masuri de montare si 

utilizare a arzatorului. Producatorul nu este responsabil!  

 

Arzatorul  setat corect functioneaza bine si economic. In cazul 

existentei unor probleme, adresati-va furnizorului pentru indepartarea 

defectiunilor sau pentru setarea arzatorului.  

 

POSIBILE AVARII SI MODUL DE INDEPARTARE A ACESTORA:    

 

Verificarea este realizata numai de catre tehnician electric calificat sau de o 

firma de service autorizata de ”Mareli”.  

 

In cazul in care dispozitivul nu functioneaza:  

‟ Verificati daca exista o cantitate suficienta de peleti in buncar. 

‟ Verificati daca functioneaza rezistenta de aprindere. 

‟ Verificati daca functioneaza transportatorul snec (daca transporta peleti).  

A se verifica conexiunea flexibila. Dispozitivul nu porneste: (display-ul nu 

se aprinde) 
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‟ A se verifica sigurantele placii.  ATENTIE! A SE OPRI TENSIUNEA DE 

ALIMENTARE.   

‟ A se verifica sursa de tensiune pentru conexiuni slabite   

 

Aprindere nereusita:  

‟ Doza initiala de peleti nu este suficienta (mariti parametrul 02) 

‟ Incalzitor in stare de functionare defecta – verificati cu multicet   

‟ Turatii mari ale ventilatorului (scadeti parametru 04)  

 

Alimentarea cu peleti este in ordine, dar nu se aprind:   

‟ A se verifica cu  multicet incalzitorul de aprindere  

‟ A se verifica cu  multicet tensiunea transmisa incalzitorului de aprindere  

‟ La perturbarea functionarii dispozitivului (ardere nepotrivita), trebuie 

verificata starea tubului de evacuare a gazelor si se curata de depuneri si 

funingine rezultate din condensare. 

 

Este important ca piesele de schimb defecte sa fie inlocuite imediat!!! 

Intotdeauna trebuie avut la dispozitie un fotosenzor de rezerva si un incalzitor 

de rezerva (rezistenta). 

 

La sfarsitul perioadei, la scoaterea arzatorului din exploatare, trebuie sa 

curatati suprafetele de ardere de zgura. Curatati snecul si buncarul de rumegus 

rezidual. Opriti alimentarea cu electricitate a arzatorului.  

 

Informatii suplimentare: 

‟ Cablurile termosenzorilor se pot prelungi pana in 10 m.    

‟ Montarea termosenzorilor trebuie realizata cu ajutorul unor teci de imersie 

sau aplicate pe tevilecu agent termic, sub izolatie.   

‟ Senzorii fac parte din controler. A nu se inlocui cu alti.  
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‟  A se folosi termostate de camera cu iesire pe releu. 

‟ Sectiunea cablului pentru termostat de camera - 2х0.75 mm2 

‟ Tirajul de cos necesar este de minim 20 Ра. In cazul unor valori mai mici se 

va instala un ventilator de cos suplimentar (controlat de controlerul 

arzatorului). 

‟ La pozarea cablurilor pentru pompe sau ventilator de cos, se folosesc  

intrarile de cablu de pe carcasa arzatorului. Daca aceste intrari nu sunt 

suficiente, se vor monta suplimentar.  

‟ Arzatorul  se aprinde mai usor la turatii mici ale ventilatorului. Corectati cu 

atentie parametrul  04. Valori recomandabile 6-12%. 

‟ Timpul de alimentare al peletilor inainte de aprindere – parametru  02 

(prima doza), trebuie sa fie astfel incat peletii cazuti sa acopere  

deschiderile cuvei pentru ardere.  

‟ Aprinderea initiala a peletilor este legata de emisia unei cantitati mari de 

fum. In lipsa ventilatorului de cos suplimentar este posibila patrunderea 

fumului prin etansarile usilor cazanului. La functionarea normala de obicei 

fumul dispare.  

‟ Pentru obtinerea puterii dorite a arzatorului, procedati in felul urmator: 

 - Porniti arzatorul  si asteptati pana cand trece in putere 5.   

- Scoateti fotocelula din dispozitivul de cuplare si mentineti luminozitate 

a fotocelulei de peste 100 de unitati    

- Desfaceti conexiunea flexibila din arzator  si colectati in intr-un 

recipient peletii alimentati de snec timp de 10 minute. 

- Masurati peletii alimentati si inmultiti cu coeficientul 0,025. 

Valoarea obtinuta da puterea in KW/h. 
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Exemplu: daca in 10 minute snecul a alimentat 800 g de peleti, 

800x0.025=20 KW/h – putere de incalzire.  

‟ Se recomanda ca timpul de alimentare al peletilor sa fie la 

jumatatea timpului de repaus. 

‟ Termostatul de camera este legat cu filtru timp de aproximativ 3 

minute. Aceasta inseamna ca semnalul START provenit de la termostat este 

inregistrat 3 minute dupa ce a fost transmis controlerului. Analogic si pentru 

semnalul STOP.  La semnalul de supraincalzire de la senzorul de ardere 

inversa, ventilatorul arzatorului mai functioneaza in jur de 5 minute in 

vederea suflarii si racirii. 

‟ Daca dispozitivul nu se foloseste in perioada de iarna, trebuie scos 

lichidul din instalatia sau trebuie umplut cu lichid care nu ingheata (antigel). 

  

Instructiuni pentru instalatorul si tehnicianul de service:   

 

      Montarea snecului: 

Montati snecul sub unghi de 450 la buncarul de peleti.  

Umpleti buncarul si conectati stecherul snecului in priza cu 230V/50Hz. 

Asteptati sa se umple tubul snecului cu peleti si comutati stecherul la arzator.  

Pentru a se asigura caderea libera a peletilor din snec in arzator, conexiunea 

flexibila trebuie sa fie bine intinsa si diferentele intre nivelul iesirii peletilor 

din snec si intrarii lor in arzator sa fie de cel putin 40 cm.   

Reglarea parametrilor:  

Procesul de ardere al arzatorului depinde de cativa parametri: 

-  Turatiile ventilatorului (in procente)  
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-  Timpul alimentarii peletilor de snec (sec.)  
-  Timpul de repaus al snecului (sec.) 

Setarea acestor parametri se face separat pentru cele cinci grade de 
putere. Gradele sunt ascendente. Nu se recomanda puterea din 
gradul intai sau doi sa fie mai mare de puterea gradelor trei, patru si 
cinci. Puteti vedea setarile recomandate in manualul de programare 
al controlerului pentru sistemul de ardere peleti.   

Daca dispozitivul nu functioneaza corespunzator:   

‟ A se verifica calitatea peletilor (sa fie fara praf). Daca arzatorul 

functioneaza normal, pe gratarul (cuva pentru ardere) trebuie sa existe 

o cantitate de peleti, care sa acopere deschiderile gratarului.   

‟ A se verifica temperatura gazelor arse (175- 240°С). 

‟ Daca temperatura este prea mare, trebuie redusa alimentarea peletilor. 

Daca temperatura este prea mica, cantitatea aerului alimentat trebuie 

marita. 

 

Criteriul pentru functionarea corespunzatoare a arzatorului este culoarea 

flacarii – TREBUIE SA FIE DE CULOARE GALBENA. Cand flacara are culoare 

rosu inchis, amestecata cu fum, probabil cantitatea aerului alimentat nu este 

suficienta pentru arderea corespunzatoare si trebuie marita. 

Reglarea aerului influenteaza semnificativ regimul de ardere, 

urmarindu-se o ardere linistita, stabila, fara resturi. 

Uneori poate avea loc ”inecarea” arzatorului, cand doza initiala 

alimentata este prea mare (parametrul 02), adica arzatorul  nu se aprinde si 

la activare repetata a aprinderii (a doua incercare), cuva se infunda cu 

peleti.  Trebuie redusa cantitatea dozei initiale pentru a se evita inecarea.   

NOTA: Este de dorit, la reglarea arzatorului a se folosi aparat pentru 

analizarea gazelor arse.   

IMPORTANT: 
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Valorile de fabrica ale parametrilor nu trebuie acceptate ca un fapt existent.   

Setarile sunt efectuate individual, in functie de PUTEREA NECESARA, 

INCLINAREA SNECULUI, CALITATEA PELETILOR, TIRAJUL DE COS, CERINTELE 

CLIENTULUI!!!  
 

Oprirea arzatorului si cazanului  
 
Oprirea arzatorului de peleti automatizat se efectueaza in conformitate cu 
instructiunile mentionate in manualul sau. Dupa racirea cazanului, trebuie 
oprit si arzatorul. De asemenea se recomanda ca dispozitivul sa fie curatat de 
cenusa acumulata.  
 
Oprire in cazuri de urgenta a arzatorului si cazanului  
 
La exploatarea arzatorului pe peleti automatizat este posibila aparitia unor 
situatii de urgenta. Unele situatii de genul acesta sunt inregistrate de 
controlerul arzatorului si automat are loc procedeu pentru depasirea 
acestora.  
Totodata, controlerul indica conditia arzatorului.     
La aparitia unei situatii de urgenta trebuie verificata cauza aparitiei sale si 
trebuie luate masurile corespunzatoare pentru indepartarea sa.   
 
ATENTIE: la aparitia situatiei de urgenta – supraincalzire a cazanului - se 
activeaza si termostatul obligatoriu montat suplimentar. Trebuie constatata 
cauza aparitiei avarierii respective si intreprinse masurile corespunzatoare 
pentru indepartarea sa. Acest termostat trebuie comutat manual, desuruband 
capacul de protectie si apasand pana la comutarea butonului acestuia, dupa 
care din nou se insurubeaza capacul de protectie.  
Arzatorul  trebuie repornit, prin oprirea si repornirea sa. 
 

Defectiuni si modalitati pentru indepartarea acestora   
 
La existenta unei defectiuni in functionarea sistemului arzator-cazan, trebuie 
cunoscute problemele si modalitatile pentru indepartarea acestora, descrise 
in cadrul manualul utilizatorului  pentru exploatarea cazanului din otel 
pantru incalzire apa, precum si pentru arzatorul pe peleti automatizat. 
Tabelul de mai jos completeaza aceasta informatie cu date, care ar putea 
ajuta tehnicianul de service.  
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Nr. Defectiune Cauza Modalitati de indepartare 

1. Nu se aprind 
peletii 

Incalzitorul prevazut 
pentru aprinderea 
combustibilului  nu 
functioneaza  

A se verifica starea 
incalzitorului electric 
(rezistentei) 

2. Nu se 
alimenteaza 
peleti in zona 
de ardere a 
arzatorului 

Defectiune la snecul 
de transportare 

A se verifica  functionarea 
motorului-reductor de 
actionare; 
A se verifica conectarea 
motorului la controlul 
electric al arzatorului; 

3. Scapare de 
fum din cazan 

Prezenta unor 
neetanseitati in 
cazan 

A se verifica functionarea 
cazanului; 
A se verifica garnitura 
usilor cazanului; 

4.  Deformari ale 
arzatorului in 
zona 
procesului de 
ardere 

Supraincalzirea 
constructiei 
arzatorului 

Trebuie inlocuit arzatorul  
si inlocuite setarile, care 
determina procesul de 
ardere; 

5. Alte probleme Trebuie clarificate de 
catre tehnicianul de 
service 

Se recomanda consultarea 
echipei de service  

 
 

Indepartare defectiuni 

La prezenta unei defectiuni incercati sa o indepartati sau notificati 
specialistul pentru incalzire. Ca utilizator al instalatiei, puteti aduce doar 
reparatii care constau in simpla inlocuire a gratarului.   

‟ La “prima” lansare a cazanului in exploatare poate avea loc 
condensarea aburilor de apa pe suprafetele de incalzire ale schimbatorului de 
caldura. Acest proces unic nu cauzeaza probleme in functionarea 
dispozitivului;   
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‟  Nu se admite functionarea arzatorului de peleti automatizat in regimuri 
care depasesc puterea sa termica, mentionata in parametri tehnici ai 
dispozitivului. In caz de depasire a puterii termice nominale a arzatorului pe 
peleti automatizat,  pot avea loc deformari ireversibile in zona camerei de 
ardere a arzatorului, care pot duce la avarierea sa – in asemenea cazuri 
garantia de fabrica  a arzatorului nu se recunoaste de catre producator. 
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Manual de programare al controlerului  

sistemului de incalzire pe peleti  

UniPelGD/EasyPel/Procsel 

 

Manualul este destinat utilizatorului 
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Panoul frontal 

 

UnipelGD                                               EasyPel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panoul de fata este format ca modul  
separat cu Display si cinci butoane de 
comanda. 
 

Panelul de fata este format in modul 
cu Display, patru butoane pentru 
comanda si fila. 

 

Descrierea panoului de comanda: 

Numar. Unipel GD Easypel 

1 Display 

2 Scadere ("-") / sageata in jos 

3 Crestere ("+") / sageata in sus 

4 Alegeti gradul dorit de lucru 

5 Pornire / oprire si iesire Pornire / oprire si 
confirmare "OK" 

6 Confirmare"OK" Iesire si alegere grad 
intern. Ventilator. In 
regim H2O nu se 
foloseste 
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Descrierea ecranelor: 

 

Ecranul principal este realizat in doua variante de scoatere a informatiei-
alese de la utilizator. 

  -de baza 

  -de service/diagnosticare 

 Suplimentar mesajele de text se schimba in functie de limba selectata. 

 Ecranele suplimentare se folosesc pentru setare si verificare a sistemului la: 

- Pornire/Oprire 
- Setare temperatura dorita in termocentrala 
- Setare temperatura dorita pentru apa calda (boiler) 
- Alegeti gradul maxim dorit de lucru 
- Ceas 
- Activare timere 
- Setare temperatura dorita pentru ventil de amestecare - numai pentru 

EasyPel 
- Verificarea starii sistemului 
- Meniul principal pentru setari de baza 
- Meniul service pentru setarea parametrilor sistemului 
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1. Ecran principal #1. 
 

 

 

Numar 
de 

ordine 

Descriere Vizualizare Explicatie 

    

1 Starea sistemului 
PORNIT Stare"pornit" 

OPRIT Stare"oprit" 

 

2 
Icoana pentru regimul de 

functionare 
 

15 Mesaj text pentru regimul de  
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functionare 

2 / 15 

Regim de functionare si mesaje Descriere 

Mesaj text 
In simbol 

grafic 
 

STOP 
 

functionarea sistemului 
este oprita 

PAUZA 
 

Sistemul este in regim de 
asteptare pentru: 

- temperatura atinsa 
pentru oprire  

- termostat de camera 
oprit   

- BAC a atins 
temperatura dorita (in 
regim Vara) 

ALARMA 
/  

Alarma este activata-
problema in activitatea 
sistemului, informatii 
amanuntite pentru felul 
de alarma este prezent 
pe ecran-alarme 

ARDERE 
FINALA/RESTART  

Ventilare in camera de 
lucru, cu urmare de 
activare, restart 

CURATARE 
 

Sistemul de curatare este 
activat 

APRINDE 
 

Aprindere 

APRINDE2 
 

Aprindere secundara 
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STABILIZARE. 
 

Stabilizare arderii 

ARDERE 
 

Ardere 

Ardere finala 
/  

Arderea finala a 
combustibilui inainte de 
oprire 

ARDE/CURATA 
/  

Curatare in timp de lucru 

3/4 
Indicatii pentru 
starea momentana 
a flacarii 

 

La foto senzor-luminare. 

La gaze arse-
temperatura. 

5 
Temperatura 
gazelor arse - 
eficienta la actiune 

120’с 

Indicatii suplimentare 
pentru temperatura si 
gaze arse la functionare 
cu foto senzor. 

6 
Temperatura dorita 
in cazan 

65’с 
 

 

6a Timer  

In stare de functionare pe 
timere simbolul clipeste, 
la timere oprite acest 
simbol nu este prezent. 

6b Ceas 12:23  

 

 

 

 

7 
Vizualizarea functionarii elementelor separate in regim 
diagnostic, cod=1 
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Putere a 
ventilatorului  

In caz de probleme se 

schimba cu   

Surub de 
alimentare  

 

Pompa de tirculare 
 

 

Aprindere 
 

 

Curatare 
 

 

 

8 

Gradul maxim de 
functionare setat si 
gradul momentan 
al sistemului 

Jos-gradul maxim-
4, sus- gradul de 
functionare 2 

 

9 
Temperatura 
momentana in 
camera de ardere 

23’с 

- temperatura 

- ‘SC’ : senzor circuit scurt  

- ‘NO’ : senzor intrerupt 

10 Grad de lucru a 
ventilatorul intern - 
numai pentru 
camera de aer 

 

11 Alarma exterioara 
este activata  

 

12 
Temperatura in Apa 
Calda 

45’с 
-temperatura Apa Calda 

- ‘SC’ : senzor circuit scurt  
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La lipsa senzorlui 
valoarea nu se 
vizualizeaza 

13 
Functionarea 
pompei pentru Apa 
Calda 

 

Cand lucreaza - simbolul 
clipeste, la lipsa de 
senzor Apa Calda nu se 
vizualizeaza 

14 
Stare la intrarea 
pentru termostat de 
camera 

 

ESTE CALD  

Simbol pentru termostat 
de camera, alternativ 
clipeste cu "ESTE CALD" 
cand termostatul de 
camera a oprit. 

 

2. Ecran #2 pentru pornire/oprire 
 

Prin apasarea butonului de pornire/oprire acest ecran indica schimbari in 
funcíonarea sistemului din PORNIT catre OPRIT sau invers. 

 

 

 Pozitie 16 - Conditii noi 

 

 

 

 

3. Ecran #3 pentru schimbare temperatura dorita. 
 

Alegeti acest ecran prin apasarea butoanelor "+" / "-" (B2/B3). 

Apasati butonul OK in acest ecran ca sa activati schimbul de temperatura 
dorita - valoarea va incepe sa clipeasca , cu butoanele "+" / "-" (B2/B3) setati 
temperatura dorita si confirmati cu "OK" 
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Pozitie 17- Temperatura dorita in cazan 

Pozitie 17a - temperatura la care se 
opreste. 

La regim vara scrie "Vara" 

 
4. Ecran#4 pentru schimbare temperatura dorita pentru Apa Calda 
 

Alegeti acest ecran prin apasarea butoanelor "+" / "-" (B2/B3). 

Apasati butonul OK in acest ecran ca sa activati schimbul de temperatura 
dorita - valoarea va incepe sa clipeasca , cu butoanele "+" / "-" (B2/B3) setati 
temperatura dorita si confirmati cu "OK" 

 

 

 

Pozitie 18- Temperatura dorita Apa Calda 

 

 

 

 

5. Ecran#5 pentru schimbarea gradului de lucru dorit la ventilatorul de 
aer  al centralei  
 

 

 Pozitie 19 - Gradul de functionare dorit 
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6. Ecran#6 pentru setarea functionarii timerelor 
 

#20: Interval de timp pentru functionare 
setat din timer 1 si timer 2  

#21: Functionare dupa timere - 
pornit/oprit 

La functionare dupa timere simbolul  este 
activ  

La operare dupa timere peste simbolul   
clipeste simbolul „Х” 

 

 

7. Ecran#7 pentru setarea ceasului 
 

 

 

 

 

 

 

8. Ecran#8 pentru setarea functionarii ventilului de amestecare 
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#23: Temperatura de iesire setata 

#24: Temperatura de iesire masurata 

#25: Pozitia clapei 

#26: Temperatura de intrare (Temperatura 
cazan) 

 

9. Ecran#9 pentru verificare integritatea sistemului 
 

 

 

 

 

 

 

 

COD Mesaj Descriere 

 CORECT Toate setarile corecte 

Е1 SENZOR H2O Problema cu senzorul de H2O 

Е2 SENZOR FUM Problema cu senzorul de fum 
din ardere 

Е3 PORNIRE 
NEREUSITA 

Pornire nereusita 

Е4 ALIMENTARE 230V Problema la alimentare - 230V 

Е5 INTRARE ALARMA Intrare pentru alarma este 
activat 

Е6 FUM 
SUPRAINCALZIT 

Temperatura prea inalta, 
raportata de la senzorul de 
gaze 
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Е7 ACTUATOR Alarma suplimentara * 

* Nu este disponibil pentru 
toate sistemele 

 

 

PORNIREA SI OPRIRE A SISTEMULUI 

 

Apasati si tineti butornul PORNIT/OPRIT(B5) pentru 4-5 sec (pana selectati 
regimul dorit). 

* va fi vizualizat ecran #2.  

 

SCHIMBAREA TEMPERATURII DORITE IN CAZAN  

1. Selectati ecran #3 prin apasare butonul "+" (B 3) o data 
2. Apasati buton "OK" 
3. Corectati valorile cu butoanele "+" si "-" (B2/B3) 
4. Confirmati schimbarea cu "OK" 
5. Intoarceti-va la ecranul principal prin apasarea butonului "-" (B2) o data 

 

SCHIMBAREA TEMPERATURII DORITE PENTRU APA CALDA  

1. Selectati ecran #4 prin apasarea butonului "+" (B 3) doua ori 
2. Apasati butonul "OK" 
3. Corectati valorile cu butoanele "+" si "-" (B2/B3) 
4. Confirmati schimbarea cu "OK" 
5. Intoarceti-va la ecranul principal prin apasarea butonului "-" 

(B2) doua ori 
 

SCHIMBAREA TTURTIEI DORITE PENTRU VENTILATORUL INTERN  

1. Selectati ecran #5 prin apasare butonul "+" (B 3) trei ori 
2. Apasati buton "OK" 
3. Corectati valorile cu butoanele "+" si "-" (B2/B3) 
4. Confirmati schimbarea cu "OK" 
5. Intoarceti-va in ecranul principal prin apasare la buton "-" (B2) trei ori 
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SCHIMBAREA FUNCTIONARII TIMERELOR   

1. Selectati ecran #6 prin apasareA butonulUI "+" (B 3) de cateva ori 
2. Apasati butonul "OK" pentru selectarea elementului care trebuie 

modificat (fus orar de la timere sau functionarea timerelor) 
3. Corectati valorile cu butoanele "+" si "-" (B2/B3) 
4. Confirmati fiecare schimbare cu "OK" 

Intoarceti-va la ecranul principal prin apasarea butonului "-" (B2) de cateva 
ori 

* Acest meniu este vizualizat numai in prezenta elementului optional - ceas.   

 

SCHIMBAREA OREI EXACTE   

1. Selectati ecran #7 prin apasarea butonului "+" (B 3) de cateva ori 
2. Apasati butonul "OK" pentru alegerea elementului care trebuie  

modificat (ora sau minute) 
3. Corectati valorile cu butoanele "+" si "-" (B2/B3) 
4. Confirmati fiecare schimbare cu "OK" 

Intoarceti-va la ecranul principal prin apasarea pe butonului "-" (B2) de 
cateva ori 

* Acest meniu este vizualizat numai in prezenta elementului optional - ceas.  

 

SCHIMBAREA TEMPERATURII DORITE DE LA VENTILUL DE AMESTECARE  

1. Selectati ecran #8 prin apasarea butonului "+" (B 3) de cateva ori 
2. Apasati "OK" pentru modificarea temperaturii dorite 
3. Corectati valorile cu butoanele "+" si "-" (B2/B3) 
4. Confirmati schimbarea cu "OK" 

Intoarceti-va la ecranul principal , prin apasarea butonului "-" (B2) de cateva 
ori 

* Acest meniu este vizualizat numai in prezenta elementului optional - ventil 
de amestecare.  

 

RECUPERARE DIN ALARMA  
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1. Eliminati sursa de alarma  
2. Apasati buton "OK" 
 

10. Ecran de service #7 
 

Alegeti acest ecran prin apasarea butoanelor "+" si "-" (B2/B3). 

Selectati elementul dorit cu butoanele "+" si "-" (B2/B3), confirmati alegerea 
prin  "OK", corectati valorile cu butoanele "+" si "-" (B2/B3) si confirmati 
schimbarea cu "OK". 

Pentru iesire din acest regim selectati 'IESIRE'  

 

MENIU PRINCIPAL / SETARE Descriere  

 

 

100/100 

   PELETI/AER     Elementul selectat este - 
Combustibil/Aer 

 

Corectie raportul combustibil/aer la 
ardere 

 

PELETI MANUAL 

LIMBA 

COD    01-
JUN14 

PARAMETRE 

IESIRE 

PRIORITATE 

SETARE PEL. 

 

MENIU PRINCIPAL / SETARE Descriere  

 

 

0.0с 

   PELETI/AER     Elementul selectat este - Incarcare 
manuala de combustibil  

 

Incarcare manuala de combustibil la 
sistem oprit 

   PELETI 
MANUAL   

LIMBA 

COD    01-
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JUN14 

PARAMETRE 

IESIRE 

PRIORITATE 

SETARE PEL. 

 

MENIU PRINCIPAL / SETARE Descriere  

 

 

RO 

   PELETI/AER     Elementul selectat este - Limba - 
Romana 

 

Schimbare limbajul pentru mesaje de 
text 

   PELETI 
MANUAL   

 LIMBA  

COD    01-
JUN14 

PARAMETRE 

IESIRE 

PRIORITATE 

SETARE PEL. 

 

MENIU PRINCIPAL / SETARE Descriere  

   

 

 

001 

   PELETI/AER     Elementul selectat este - Cod de 
acces 

 

Setare codul de acces , verificare 
versiune software 

   PELETI 
MANUAL   

 LIMBA 

   COD    01-
JUN14 

PARAMETRE 
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IESIRE 

PRIORITATE 

SETARE PEL. 

 

MENIU PRINCIPAL / SETARE Descriere  

   

 

 

 

   PELETI/AER     Elementul selectat este - Intrare catre 
parametre - este necesar codul corect 

 

Intrare catre perametrii sistemului 

   PELETI 
MANUAL   

 LIMBA  

COD    01-
JUN14 

PARAMETRE 

IESIRE 

PRIORITATE 

SETARE PEL. 

 

 

MENIU PRINCIPAL / SETARE Descriere  

   

 

 

 

   PELETI/AER     Elementul selectat este - iesire din 
meniul principal 

 

Iesire din ecranul principal 

   PELETI 
MANUAL   

 LIMBA  

      COD   . 

PARAMETRE 

IESIRE 

PRIORITATE 
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SETARE PEL. 

 

 

MENIU PRINCIPAL / SETARE Descriere  

   

 

 

 

   PELETI/AER     Elementul selectat este - "PRIORITATE" 

 

 

Setarea prioritatilor sistemului de 
incalzit, setarea regim "Vara" 

 

   PELETI 
MANUAL   

 LIMBA  

      COD   . 

PARAMETRE 

IESIRE 

PRIORITATE 

SETARE PEL. 

 

 

MENIU PRINCIPAL / SETARE Descriere  

   

 

 

 

 

   PELETI/AER     Elementul selectat este - "SETARE 
PELETI" 

 

 

 

 

Corectie rapida a combustibilului 
potrivit cantitatea folosita 

 

   PELETI 
MANUAL   

 LIMBA  

      COD   . 

PARAMETRE 

IESIRE 

PRIORITATE 

SETARE PEL. 
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11. Setarea prioritatilor si tipului de mecanism executoriu la BAC 
(Boiler apa calda) 

 

Va rugam sa alegeti mecanismul potrivit in conformitate cu instalatia de 
incalzire realizata.  De acesta depinde functionarea corecta si posibilitatea 
setarii prioritatilor.  

Flexibilitate maxima se poate realiza la sisteme realizate cu pompa separata 
(P2) 

 

PRIORITATE Descriere  

  VARA     Elementul selectat este - "VARA" 

Simbolul „” arata prioritatea aleasa 
- in acest caz "VARA" .  

 

Incalzire BAC, fara incalzirea 
sistemului, poate aprinde/stinge 
sistemul. 

 1. BAC 2. INC 

 INCALZ. + BAC 

        СМ  BAC=P2/ 

 IESIRE 

Nota: 

 

La regim "VARA" sistemul functioneaza in urmatorul fel: 

- Se reduce in mod automat nivelul maxim - la niv. 1 
- Temperatura dorita in cazan se modifica in conformitate cu cea dorita 

pentru BAC + 5’С 
- Functionarea termostatului de camera este ignorata. 
- Temperatura la BAC si temperatura cazanului definesc conditiile de 

aprindere/stingere a cazanului. 
- In caz de conectare a unei pompe separate (P2) pentru apa calda la iesirea 

potrivita, pompa de circulatie (cea primara) nu este activa, ci se activeaza 
doar P2. 

- In caz de conectare, la iesirea pentru apa calda, a unui ventul electric 
pompa de circulatie (cea primara) se activeaza impreuna cu ventilul 
mentionat, este necesar circulatia spre centura de incalzire a fi oprita 
manual. 



                    

 

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 

 

PRIORITATE Descriere  

  VARA     Elementul ales este - 1 BAC 2 INC 

Simbolul „” arata prioritatea aleasa 
- in acest caz "VARA" . 

 

Incalzirea apei calde cu prioritate, 
incalzirea este cu prioritate mai mica. 

 1. BAC 2. INC 

 INCALZ. + BAC 

           BAC=P2/  

 IESIRE 

 

Nota: 

La alegerea regimului 1. "BAC 2 INC" incalzirea cu prioritate a apei calde - 
sistemul functioneaza in urmatorul fel: 

- Functionarea termostatului de camera este luata in calcul pentru 
functionarea cazanului 

- La scaderea temperaturii BAC si in cazan sub temperatura dorita pentru 
BAC este posibil aprinderea cazanului. 

- In caz de conectare a unei pompe separate (P2) pentru apa calda la iesirea 
potrivita, pompa de circulatie (cea primara) se activeaza la T.Cazan > 
Т.Pompa  

- In caz de conectare, la iesirea pentru apa calda, a unui ventul electric 
pompa de circulatie (cea primara) se activeaza impreuna cu ventilul 
mentionat. In acest caz alegerea acestei "prioritati" coincide cu logica 
functionarii fara prioritate, iar P.C. este posibil a se porni la T.Cazan < T. 
Pompa. 

PRIORITATE Descriere  

  VARA     Elementul ales este - 1 BAC 2 INC 

Simbolul „” arata prioritatea aleasa 
- in acest caz "INCALZ + BAC" . 

 

Incalzirea apei calde de prioritate, 
incalzirea este cu prioritate mai mica. 

 1. BAC 2. INC 

 INCALZ. + BAC 

           BAC=P2/  

 IESIRE 
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Nota: 

La alegerea regimului "INCLZ+BAC" - nu este definita prioritate la incalzire, 
iar sistemul lucreaza in urmatorul fel: 

- Functionarea termostatului de camera este luata in calcul pentru 
functionarea cazanului 

- Aprinderea/stingerea cazanului se efectueaza dupa temperatura dorita in 
cazan. 

- In caz de conectare a unei pompe separate (P2) pentru apa calda la iesirea 
potrivita, pompa de circulatie (cea primara) se activeaza la T.Cazan > 
Т.Pompa  

- In caz de conectare, la iesirea pentru apa calda, a unui ventul electric 
pompa de circulatie (cea primara) se activeaza impreuna cu ventilul 
mentionat. In cazul acesta este posibil P.C. a porni la T.Cazan < T. Pompa! 

 

 

PRIORITATE Descriere  

  VARA     Elementul ales este - "Tipul 
mecanismului executoriu, folosit 
pentru controlul BAC".  

 

Variantele posibile sunt pompa (P2) 
sau valva 

 1. BAC 2. INC 

 INCALZ. + BAC 

           BAC=P2/  

 IESIRE 

 

Nota: 

- In caz de setare a unei pompe separate (P2) pentru apa calda la iesirea 
potrivita, pompa de circulatie (cea primara) se activeaza indiferent de 
iesire pentru BAC. 

- In caz de setare, la iesirea pentru apa calda, a unui ventul electric ( ) 
pompa de circulatie (cea primara) se activeaza impreuna cu ventilul 
mentionat.  
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PRIORITATE Descriere  

  VARA     Elementul selectat este - "IESIRE" 

 

 

Iesire spre ecranul precedent. 

 1. BAC 2. INC 

 INCALZ. + BAC 

           BAC=P2/  

 IESIRE 

 

 

12. Corectia combustibilului  
 

SETARE PEL. Descriere  

4500 KCAL/KG Elementul selectat este - "VARA" 

Simbolul „” arata prioritatea aleasa 
- in acest caz "VARA" . 

 

Incalzire BAC, fara incalzirea 
sistemului, poate aprinde/stinge 

sistemul. 

0.100 KG. /1 MIN 

20 PERIOADA (S) 

0.250 
KG. DOZA 
INITIALA 

5 KW MAX 

25 KW MIN  

 SALVARE  

 IESIRE  

  S = 30       P1 = 2.5       P5 = 4.5  
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13. Parametri de lucru  
 

PARAMETRI Descriere  

Nume de 
parametrul 

[numar] 
Selectati parametrul dorit cu butoanele "+" 
si "-" (B2/B3) - numarul parametrului va fi 
schimbat. 

Confirmati cu butonul "B6" 

Corectati VALOAREA cu butoanele "+" si "-" 
(B2/B3) 

Confirmati corectia cu butonul "B6" 

Pentru IESIRE apasati butonul "B5" 

 

VALOARE 

 

Nota: 

1. Este necesar a fi setat regimul de operare la intrarea pentru termostat 
de camera in conformitate cu modul de operare a sistemului dorit. 

- Nu se foloseste (NOT USED) 
- Controleaza functionarea cazanului (Cazan normal inchis) - daca nu este 

legatura - cazanul se stinge 
- Controleaza functionarea pompei de circulatie (Pompa normal inchis) - 

daca nu este legatura - pompa de circulatie se opreste. 
 

 

 


