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DESCRIEREA CAZANELOR 
 
Cazanele de tip PRIMULA R și ŠUKOMAKS sunt proiectate pentru a funcționa cu arzătoare cu 
ventilatoare de la compania Citerm sau EKOFLAM, testate de laborator și asociată astfel încât 
performanța maximă să fie atinsă la utilizarea acestor unități de cazan. Cazanele sunt pe 
deplin conforme cu SRPS; EN 303-5 reglementări. 
Cazanele sudate din oțel de tipul PRIMULA R și ŠUKOMAKS, construite pe baza multor ani de 
experiență, aparțin gamei moderne de cazane de înaltă calitate, cu un grad maxim de utilizare 
a energiei. Acestea sunt dimensionate astfel încât să aibă o gamă largă pentru alegerea 
corectă a cazanului cu puterea și dimensiunile corespunzătoare. 
Corpul cazanului este realizat din tablă de cazan de calitate P265GH, ceea ce garantează o 
durată de viață lungă. Sudarea este realizată prin proceduri moderne și controlată cu atenție în 
toate fazele de construcție a cazanului. 
Cazanele tip PRIMULA R și ŠUKOMAKS sunt cazane de suprapresiune cu trei treceri. Primul 
și al doilea tiraj se află în tubul de flacără cilindric reversibil, iar al treilea în pachetul de tuburi, 
care conține turbulatoare care asigură un transfer de căldură mai bun și, astfel, un grad ridicat 
de eficiență, care variază între 90-92%. 
Construcția cazanului este de așa natură încât asigură expansiunea libera a tubului de flacără 
in cazan si in fasciculului de țevi, astfel încât aceste cazane să poată rezista cu ușurință 
schimbărilor bruște de regim în timpul funcționării sistemului de încălzire. Apa de retur se 
amestecă cu cea mai fierbinte apă din cazan la intrare, evitându-se astfel  condensarea 
umezelii din gazele de ardere din interiorul cazanului. 
Cazanul este izolat termic din exterior și acoperit cu panouri de tabla care sunt protejate 
anticoroziv. 
Cazanele din seria PRIMULA R, gama de putere 18 - 320 kW, cu 13 modele, și seria 
ŠUKOMAKS, gama de putere 350 - 5000 kW, cu 12 modele, permit o gamă largă de opțiuni 
ale utilizatorilor pentru diferite sisteme de încălzire. 
Ușa din față, pe care este montat arzătorul pentru combustibili gazoși sau lichizi, este 
proiectată pentru a permite accesul ușor în interiorul cazanului pentru inspecție și curățare. 
Izolația este realizată astfel încât pierderile de căldură să fie minime și protecția termică a 
arzătorului să fie maximă. Cu modelul standard, ușa se deschide spre dreapta, dar varianta 
din stânga este disponibilă și la cerere specială. 
Instrumentele panoului de comandă sunt plasate în afara corpului cazanului, care le 
protejează de influența temperaturii din cazan și asigură accesul și manipularea ușoara. 
Panoul de control are asigura funcționarea complet automată a centralei și conține 
următoarele elemente: termostat de funcționare pentru temperatura maximă, termostat de 
siguranță cu resetare manuală, termometru, siguranță și comutator cu bec de control. 
 
Fiecare cazan a fost inspectat cu atenție înainte de a părăsi fabrica și a fost testat la o 
presiune de 1,4 ori mai mare decât cea de lucru. 
Pentru a obține o eficiență maximă a cazanului, se recomandă selectarea arzătoarelor 
conform tabelului. Este posibilă asocierea cazanelor cu alte tipuri de combustie, dar nu 
garantăm o muncă de calitate și gradul de eficiență declarat.. 
 
 

Model Snaga(kW) 
Arzator de gaz  

Karakteristika 
Arzator de ulei  

Karakteristika 
  

gas TIP (combustibil lichid) TIP   
PRIMULA R22 18-26 AZUR 0-30 jednostepeni, monofazni Junior jednostepeni, monofazni   
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INSTALAREA CAZANELOR 
 
Cazanul trebuie așezat pe o bază orizontală neinflamabilă și conectat la instalație 

conform recomandărilor date. Baza cazanului trebuie ridicată deasupra nivelului podelei 
camerei cazanului cu cel puțin 100 mm și poate fi mai mare dacă condițiile o impun (de 
exemplu, dimensiunile arzătorului încorporat). 

Conectați-vă la rețeaua de la terminalul de conectare cu un cablu de 3 x 2,5 mm2 
(pentru arzătoarele monofazate) sau 5 x 2,5 mm2 (pentru arzătoarele trifazate). Comenzile 
arzătorului sunt aduse la terminalul de conectare al automatizării și sunt conectate conform 
circuitului situat pe automatizare. 

Arzătorul de combustibil lichid este conectat la conductele de alimentare cu furtunuri 
flexibile adecvate, iar arzătoarele de gaz sunt conectate la rețeaua de distribuție a gazului 
conform reglementărilor valabile. După conectare, asigurați-vă că verificați etanșeitatea tuturor 
conexiunilor, iar acest lucru se aplică în special instalației de gaz. 

Indiferent dacă respectați conectarea cazanului la instalație sau îl veți conecta diferit, 
instalația de încălzire trebuie să conțină o supapă de siguranță, un vas de expansiune și o 
pompă de circulație. 

Arzătorul este atașat la ușa cazanului cu șuruburi si cu cablu de legatura spre panoul 
cazanului. 

 
 

  

PRIMULA R29 25-34 AZUR 40 jednostepeni, monofazni Junior jednostepeni, monofazni   
PRIMULA R36 38-42 AZUR 60 jednostepeni, monofazni Junior jednostepeni, monofazni   
PRIMULA R46 42-54 AZUR 60 jednostepeni, monofazni Junior jednostepeni, monofazni   
PRIMULA R60 54-70 AZUR 80 jednostepeni, monofazni G1p jednostepeni, monofazni   
PRIMULA R80 60-85 BLU 120P jednostepeni, monofazni G1p jednostepeni, monofazni   
PRIMULA R99 74-106 BLU 170P jednostepeni, monofazni G2p jednostepeni, monofazni   

PRIMULA R120 90-128 BLU 170P jednostepeni, monofazni 
G2p 

G2p+ 
jednostepeni, monofazni   

PRIMULA R150 112-160 BLU 250P jednostepeni, monofazni G2p+ jednostepeni, monofazni   
PRIMULA R180 135-193 BLU 250P jednostepeni, monofazni G3p jednostepeni, monofazni   
PRIMULA R210 157-224 BLU 350PAB dvostepeni, trofazni G3p jednostepeni, monofazni   
PRIMULA R250 188-268 BLU 350PAB dvostepeni, trofazni G3p+ jednostepeni, monofazni   
PRIMULA R300 280-320 BLU 350PAB dvostepeni, trofazni G3p+ jednostepeni, monofazni   
ŠUKOMAKS 35 245-350 

BLU 500PAB (350 
PAB) 

dvostepeni, trofazni MAIOR P 35AB dvostepeni, trofazni   
ŠUKOMAKS 45 350-465 BLU 500PAB  dvostepeni, trofazni MAIOR P 45AB dvostepeni, trofazni   
ŠUKOMAKS 60 465-600 BLU 700PAB dvostepeni, trofazni MAIOR P 60AB dvostepeni, trofazni   
ŠUKOMAKS 70 600-750 BLU 1000PAB dvostepeni, trofazni MAIOR P 80AB (P 60AB) dvostepeni, trofazni    

ŠUKOMAKS 100 700-930 BLU 1000PAB dvostepeni, trofazni MAIOR P 120AB (P 80AB) dvostepeni, trofazni   
ŠUKOMAKS 115 930-1150 BLU 1400PAB dvostepeni, trofazni MAIOR P 120AB   dvostepeni, trofazni    
ŠUKOMAKS 140 1150-1400 BLU 1700PAB dvostepeni, trofazni 

MAIOR P 150AB (P 120 
AB) dvostepeni, trofazni   

ŠUKOMAKS 160 1400-1800 BLU 1700PAB (2000 PAB) dvostepeni, trofazni 
MAIOR P 200AB (P 150 

AB) 
dvostepeni, trofazni   

ŠUKOMAKS 200 1800-2300 BLU 3000PAB dvostepeni, trofazni MAIOR P 300AB dvostepeni, trofazni   
ŠUKOMAKS 300  2300-2800 BLU 4000.1 PR modularni MAIOR P 300.1 PR modularni    
ŠUKOMAKS 360  2800-3600 BLU 5000.1 PR modularni MAIOR P 400.1 PR modularni   
ŠUKOMAKS 400  3600-5000 BLU 6000.1 PR modularni MAIOR P 600 PR modularni   



Model Eficienta (%) Capacitate apa (l) 
Contrapresiune 

cazan (Pa) 
Masa (kg) 

PRIMULA R22 90,1 22 20 113 

PRIMULA R29 90,3 34 30 154 

PRIMULA R36 90,6 28 34 171 

PRIMULA R46 90,4 50 40 205 

PRIMULA R60 89,8 60 45 251 

PRIMULA R80 90,3 122 55 324 

PRIMULA R99 90,3 130 67 360 

PRIMULA R120 90,1 138 88 400 

PRIMULA R150 90,4 152 102 443 

PRIMULA R180 90,2 200 120 585 

PRIMULA R210 90,5 218 180 650 

PRIMULA R250 91 280 220 725 

PRIMULA R300 91 340 250 807 

ŠUKOMAKS 35 91 240 210 690 

ŠUKOMAKS 45 90,9 500 230 990 

ŠUKOMAKS 60 90,9 550 290 1137 

ŠUKOMAKS 70 90,9 640 350 1325 

ŠUKOMAKS 100 91 890 400 1705 

ŠUKOMAKS 115 90,5 1550 420 2353 

ŠUKOMAKS 140 91 1716 440 2680 

ŠUKOMAKS 160 91 2220 470 3705 

ŠUKOMAKS 200 91 2690 480 4000 

ŠUKOMAKS 300  90,5 4670 550 6500 

ŠUKOMAKS 360  90,5 6870 720 9500 

ŠUKOMAKS 400  90,5 9800 930 14000 

 
Calitatea necesară a apei pentru umplerea instalației 
Alimentare apa       
Cerințe de bază Incolore, curate, fără substanțe insolubile și substanțe spumante 
Valoare PH   la 25oC  Valoare PH  >9 
KS8.2   mmol/l   >0,1 
Alcalinitate   mmol/l   <0,01 
(duritate totala)   odH   <0,05 
Oxigen (O2)   mg/l   <0,02 
Conductivitate electrica 25oC  µS/cm   <500 
Bioxid de carbon (CO2)  mg/l   <25 
Cantitate Fe (Fe)  mg/l   <0,05 
Cupru (Cu)  mg/l   <0,01 
KMnO4 consumat   mg/l   <10 

 
Notă: Pentru funcționarea pe termen lung și corectă a cazanului și a instalației, este 

necesar să aveți o pregătire adecvată a apei (dedurizator de apă). Sunt lăsate pe cazan 
deschideri adecvate pentru clătirea și descarcarea  cazanului. 
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TABELUL MĂSURILOR CARACTERISTICELA CAZANELE PRIMULA R 20-300kW 

Kotao 
Snaga 
kotla 
kW 

Dimensiuni tevi 
tur/retur 

Dimensiuni cazan (mm) Cantitat
e apa 

(l) 

Otpor 
ložišta 
(Pa) 

Radni 
pritisak 
(bar) 

Masa 
cazan 
(kg) R1/R2 R3 A B1 B C D E F G H I 

Primula R 22 18-26 5/4“ 1/2“ 550 550 650 630 120 155 300 415 570 105 22 20 2,5 113 

Primula R 29 25-34 5/4“ 1/2“ 550 550 650 680 120 165 310 425 620 105 34 30 2,5 154 

Primula R 36 38-42 5/4“ 1/2“ 550 550 650 680 120 165 310 425 620 105 34 35 2,5 171 

Primula R 46 42-54 6/4“ 1/2“ 625 750 880 730 150 155 300 465 665 110 50 40 2,5 205 

Primula R 60 54-70 6/4“ 1/2“ 625 750 880 780 150 165 310 465 715 110 60 45 2,5 251 

 * Proizvodjač zadržava pravo na izmene dimenzija 

 

Kotao 

Snaga 
kotla 
kW 

 

DIMENZIJE 
PRIKLJUČAKA 

DIMENZIJE KOTLA (mm) 
Sadržaj 
vode u   
kotlu 

(l) 

Otpor 
ložišta 
(Pa) 

Radni 
pritisak 
(bar) 

Težina 
kotla 
(kg) R1/R3 R2 R4 A B1 B C D E F 

Primula R 80 60-85 DN50 NP6 5/4“ 5/4“ 765 850 1170 935 200 510 80 122 55 3 324 

Primula R 99 74-106 DN50 NP6 5/4“ 5/4“ 765 850 1170 935 200 510 80 130 67 3 360 

Primula R 120 90-128 DN65 NP6 5/4“ 5/4“ 765 1180 1350 935 200 510 80 138 88 3 400 

Primula R 150 112-160 DN65 NP6 5/4“ 5/4“ 765 1180 1350 935 200 510 80 152 102 3 443 

Primula R 180 135-193 DN65 NP6 6/4“ 5/4“ 875 1430 1600 985 220 510 80 200 120 3 585 

Primula R 210 157-224 DN65 NP6 6/4“ 5/4“ 875 1430 1600 985 220 510 80 218 180 3 650 

Primula R 250 188-268 DN80 NP6 2“ 5/4“ 875 1660 1850 985 250 510 80 280 220 3 725 

Primula R 300 280-320 DN80 NP6 2“ 5/4“ 875 1660 1850 985 250 510 80 340 250 3 807 
 * Proizvodjač zadržava pravo na izmene dimenzija 
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TABELUL MĂSURILOR CARACTERISTICE 
PENTRU CAZANE ŠUKOMAX 350-5000kW 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kotao 
Snaga 

kotla kW 

DIMENZIJE PRIKLJUČAKA DIMENZIJE KOTLA (mm) Sadržaj 
vode u   
kotlu 

(l) 

Otpor 
ložišta 
(Pa) 

Radni 
pritisak 
(bar) 

Težina 
kotla 
(kg) R1/R3 R2 R4 A B1 B C D E F 

Šukomax 35 245-350 DN80 NP6 DN50 NP16 3/4“ 1030 1580 1960 1170 250 780 130 340 210 3 690 

Šukomax 45 350-465 DN80 NP6 DN50 NP16 3/4“ 1050 1645 2035 1210 250 650 150 500 230 3 990 

Šukomax 60 465-600 DN80 NP6 DN50 NP16 3/4“ 1060 1780 2190 1270 300 700 150 550 290 3 1135 

Šukomax 70 600-750 DN100 NP6 DN65 NP16 3/4“ 1150 1980 2380 1340 350 750 150 640 350 3 1325 

Šukomax 100 700-930 DN100 NP6 DN65 NP16 3/4“ 1260 2200 2630 1450 350 830 150 890 400 3 1705 

Šukomax 115 930-1150 DN125 NP6 DN80 NP16 5/4“ 1390 2505 2935 1510 400 880 100 1240 420 3 2355 

Šukomax 140 1150-1400 DN125 NP6 DN80 NP16 5/4“ 1420 2815 3290 1510 450 1000 100 1430 440 3 2680 

Šukomax 160 1400-1800 DN150 NP6 DN80 NP16 5/4“ 1520 2950 3420 1690 550 1150 180 1850 470 3 3705 

Šukomax 200 1800-2300 DN150 NP6 DN80 NP16 5/4“ 1750 3790 4590 1840 650 1250 130 2240 480 3 4000 

Šukomax 300 2300-2800 DN200 NP6 DN100 NP16 5/4“ 2000 3650 4300 2190 670 1550 180 3890 550 3 6500 

Šukomax 360 2800-3600 DN200 NP6 DN100 NP16 6/4“ 2200 3950 4675 2440 670 1650 180 5730 720 3 9500 

Šukomax 400 3600-5000 DN250 NP6 DN125 NP16 6/4“ 2585 6270 7030 2830 710 2110 300 9800 930 3 14000 
* Proizvodjač zadržava pravo na izmene dimenzija 

 
 

 
 
 
 

 
 

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE A ARZĂTORULUI 

E

A B1

B

D

C

F

R1 R2 R3

R4
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Pentru ca arzătorul dvs. să funcționeze corect și pentru o lungă perioadă de timp, este 
necesar să efectuați instalarea corectă. Mai întâi trebuie să atașați o flanșă metalică cu o 
garnitură care se obține cu arzătorul cu numărul de șuruburi care este determinat de tipul de 
arzător de pe ușa cazanului. Apoi puneți o garnitură pătrată pe capul arzătorului și fixați-o pe 
flanșa metalică de pe ușa cazanului. Apoi deschideți ușa cazanului și introduceți o împletitură 
din azbest pe toată lungimea ușii între capul arzătorului și ușa cazanului în spațiul interspațial. 
Încuiați bine ușa astfel încât să se așeze corect pe panglica cazanului (se aplică cazanelor 
SHUKOMAX). După aceea, conectați automatizarea cazanului la arzător în modul indicat pe 
spatele automatizării din interior. Aveți grijă deosebită ca sondele automate (bulbii 
termostatelor) ale cazanului să fie așezate corect în locul dorit de pe cazan. După instalarea 
sondelor, închideți deschiderea cu material izolant (vunizol). De asemenea, atunci când 
conectați un cablu de 220 V, asigurați-vă că conectați firul de masă. Verificați tensiunea de 
rețea înainte de a conecta aparatul. Dacă tensiunea este mai mică de 210 V sau se știe că 
tensiunea din rețea la locul de instalare este instabilă, este necesar să instalați un stabilizator 
de tensiune și abia apoi porniți sistemul. Mai târziu, în timpul funcționării arzătorului și a 
cazanului, efectuați inspecții periodice ale sistemului și curățarea acestora.  

 
Nerespectarea instalării și utilizării corespunzătoare a 
sistemului poate duce la următoarele probleme: 
• Supraîncălzirea arzătorului și deteriorarea componentelor 
vitale ale acestuia 
• Deteriorarea permanentă a automatizării arzătorului din 
cauza presiunii necorespunzătoare (scăzută) 
• Supraîncălzirea ușii cazanului, deteriorarea acestora 
(stropirea și căderea de argilă, apoi supraîncălzirea și 
deformarea plăcii ușii), și astfel posibilitatea deteriorării 
arzătorului 
• Amplasarea necorespunzătoare a sondelor poate duce la 
controlul incorect al arzătorului de către automatizarea 
cazanului și, astfel, la funcționarea incorectă a sistemului. 
• Datorită neîntreținerii, sistemul poate funcționa defectuos sau 

poate funcționa defectuos 
NOTĂ: Sistemul de instalare a arzătorului și cazanului descris mai sus este universal și este 
aplicabil în orice combinație de automatizare arzător-cazan-cazan. 

Dacă există daune produselor noastre sau ale altor persoane din cauza instalării și 
manipulării necorespunzătoare, nu acceptăm nicio reclamație  

 
 

 
1. Arzator 
2. Cazan 
3. Usa cazanului 
4. Impletitura azbest 

  
TOATE LUCRĂRILE DE MAI SUS TREBUIE SĂ FIE 

EFECTUATE DE PROFESIONISTI ÎN CONFORMITATE CU 
RECOMANDĂRILE, INSTRUCȚIUNILE ȘI REGULAMENTELE 
APLICABILE. 



DAREA ÎN DOMENIUL CAZALEI 
 
Cazanul nu trebuie pornit direct în timpul primei aprinderi, dar este necesar să porniți cazanul 
treptat, în mai multe faze. Este necesar să porniți mai întâi arzătorul și să-l lăsați să 
funcționeze timp de 20-30 de minute, apoi să-l opriți pentru a răci cazanul. După aceea, lăsați 
cazanul să funcționeze aproximativ o oră, apoi așteptați să se răcească cazanul. După aceea, 
funcționarea normală a cazanului poate începe. 
La pornirea arzătorului, aduceți cazanul în modul de funcționare 90/70 (110/90) (C, și efectuați 
controlul și reglarea combustiei. Pentru arzătoarele cu control al flăcării II, setați termostatele 
primei și celei de-a doua flăcări astfel încât temperatura setată a flăcării II să fie cu 15-20 ° C 
mai mare decât temperatura primei flăcări. 
 

UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA CAZANELOR 
 
Temperatura de funcționare este setată de termostatul de funcționare în funcție de 

temperatura exterioară. Modul optim este la o temperatură de 90/70 (110/90) (C. Se 
recomandă ca temperatura de funcționare să nu fie mai mică de 75 ° C pentru a evita 
condensul în cuptorul cazanului. Aveți grijă deosebită atunci când utilizați combustibili gazoși. 
În cazul unei defecțiuni a arzătorului (pierderea combustibilului, blocarea filtrului sau alte 
defecțiuni ale arzătorului), lampa de semnalizare a arzătorului cu indicarea defectului este 
aprinsă. În acest caz, defecțiunea trebuie găsită și remediată și arzătorul reactivat. Dacă 
temperatura admisă de funcționare este depășită din cauza unei defecțiuni a termostatului de 
funcționare sau a unei alte cauze, termostatul de siguranță intervine si  blocheaza functionarea 
arzatorului. Deblocarea se face prin apăsarea unui buton dupa ce in prealabil am desurubat 
capacul de protectie, dar după eliminarea defectului. Prin instalarea unei pompe de circulație 
de protecție sau a unei supape de amestecare pe rețeaua de încălzire, se menține o 
temperatură constantă în cazan, ceea ce prelungește durata de viață a cazanului și un grad 
mai mare de eficiență. La sfârșitul sezonului de încălzire, efectuați o curățare temeinică a 
interiorului cazanului prin îndepărtarea depunerilor de substanțe ne-arse de pe suprafețele 
căminului și conductelor de fum. După curățare, acoperiți suprafața curățată cu ulei. În cazul 
depunerii crescute de funingine din cauza arderii slabe, curățarea trebuie făcută după cum 
este necesar și în timpul sezonului de încălzire. Accesul la focar și conductele de evacuare a 
fumului este permis prin deschiderea ușii cazanului și a deschiderii de pe camera de fum de 
colectare. Depunerile de funingine din interiorul cazanului au un efect negativ asupra gradului 
de eficiență. Dependența gradului de eficiență de grosimea depunerilor de pe suprafețele 
interioare ale cazanului este dată în diagramă. 
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                    DIAGRAMA ALEGERII DIMENSIUNILOR COȘULUI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTĂ: Datele din diagramă se aplică la o temperatură a gazelor de evacuare de 220 ° C și la 
o temperatură exterioară de 15 ° C. Valorile din diagramă sunt orientative și trebuie efectuat 
un calcul detaliat al coșului de fum în timpul proiectării. 

 
 

ŠEMA VEZIVANJA KOTLOVA NA INSTALACIJU 
 

SCHEMA DE LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA UNEI VANE CU 4 CĂI 

1°

3°
4°

5°

2°

6°

H 7°

8°

9°

10° 11°

12° 12°

13°

15°

16°

14°

17°

18°

 
1. Cazan     10.  Termometru de tur 
2. Tur cazan    11.  Termometru de retur 
3. Retur cazan    12.  Supapap de sens 
4. Vas de expansiune   13.  Pompa de circulatie in instalatie 
5. Termometru    14.  Sonda termostatica (Ti) 
6. Ventil siguranta   15.  Vana cu 4 cai 
7. Distribuitor    16.  Motorul vanei * 
8. Supapă de aerisire automată 17.  Sonda termostatica de retur (Tk) 



9. Pompa circulatie*   18.  Robinet umplere / golire 
 
Aplicare: Instalare cu un conținut mai mic de apă. Termostatul Tk are un avantaj în 
distribuția apei. Deoarece conținutul de apă din instalație este mic, termostatul Ti devine 
rapid funcțional. Notă (*): Dacă circulația apei prin cazan este conditionata de diferenta de 
nivel atunci sarcina este încredințată pompei (poziția 9) si este necesar ca robinetul de 
amestecare să aibă un motor (16), iar reglarea temperaturii de tur a instalației și a apei de 
retur a cazanului să fie reglementată de termostatele Ti și Tk. 14 și 17); dacă acest 
echipament nu este instalat, atunci trebuie să se prevadă Hmin = 0,6 m pentru circulația 
gravitațională. 
 
 
 
 
 

CONEXIUNE CU UTILIZAREA UNEI POMPE de BY-PASS ȘI A UNEI VANE CU TREI 
CAI 

2°

1°
4°

5°

6°

7°

8°

10°

11°

9°

3°

 
 
 

1. Cazan       7.  Robinet inchidere 
2. Tur cazan      8.  Vana de amestec cu trei cai 
3. Retur cazan      9.  Pompa de circulatie 
4. Robinet de inchidere          (in instalatie) 
5. Supapap anti retur              10.  Sonda termostatica ptr vana (Ti) 
6. Pompa recirculare             11.  Sonda termostatica ptr pompa  (Tk) 
 
Aplicare: Instalare cu continut mai ridicat de apă. Cazanul recircula o parte din apa care 
iese până la atingerea Tk. Restul se duce in instalatie. 
Notă: Capacitatea maximă a pompei cazanului (poz. 6) este calculată pe baza temperaturii 
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minime așteptate a apei de retur de la instalație și a sistemului de încălzire adoptat, 
precum și a valorii dorite de intrare a apei in cazan. Pentru cele mai frecvent utilizate 
temperaturi ale cazanului de apă caldă tmax = 110ºC și sistemul de încălzire 90 / 70ºC, 
capacitatea acestei pompe este de aproximativ 25% din pompa principală. 

 
CONEXIUNEA CAZANULUI CU POMPA DE RECIRCULARE ȘI SUPAPĂ DE 

CONTROL 

1°

M

2°

3°
4°

5°

6°

7°

 
 

1. Cazan       5.  Termostat ( tp ) 
2. Tur      6.  ventil de comanda 
3. Retur      7.  Pompa de recirculare 
4. Regulator de proces     
 

Aplicare: Instalații în care cazanul este folosit  pentru mai multe stații speciale - termoficare. 
Notă: Supapa de reglare (poz. 6) reglează fluxul de apă în conducta de retur în cantitatea 
necesară pentru a menține valoarea setată a temperaturii apei de retur în cazan (tp); supapa 
de control este închisă și pompa (poz. 7) este oprită. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PERICOLE CARE POT SĂ APARĂ LA MANIPULAREA CAZANULUI 
 
 La vedere, un cazan inofensiv poate cauza diverse probleme. Pericolele care pot 
apărea la utilizarea cazanului sunt următoarele: 
1. Pericol de arsuri 
2. Pericol de incendiu 
3. Pericol de explozie. 
 
1. PERICOL DE ARSURI: 
 
   Arsurile pot apărea din apa fierbinte care se poate scurge din supapa de siguranță. 
Prin urmare: 
- La scurgerea apei prin supapa de siguranță sau dacă supapa se deschide singură din 
cauza presiunii crescute, scurgerea apei calde în timpul instalării camerei cazanului 
trebuie făcută astfel încât apa fierbinte să nu poată arde utilizatorul, adică se face 
conform reglementărilor tehnice 
 
2. PERICOL DE INCENDIU: 
 
 Un incendiu în camera cazanului poate apărea din cauza unei flăcări de întoarcere. 
 Prin urmare: 
 Zona din jurul cazanului trebuie să fie din material necombustibil și curățată de 
reziduurile de combustibil. Combustibilul trebuie depozitat corespunzător și departe de 
cazan. 
 În plus față de un incendiu în camera cazanului, poate exista și un incendiu în horn. 
Autoaprinderea coșului de fum se produce dacă coșul de fum nu este curățat în mod 
regulat și la temperaturi foarte ridicate ale gazelor de evacuare (600 -800 ºC). 
 Prin urmare: 
- Păstrați coșul de fum curat 
- Ușa cazanului trebuie să fie întotdeauna bine închisă 
 
3. PERICOLUL DE EXPLOZIE: 
 
 În anumite cazuri, cazanul poate exploda. Acest lucru se întâmplă atunci când 
temperatura apei din cazan nu poate fi controlată printr-un regulator de tiraj (regulatorul 
este defect sau clapeta este detașată de lanț și ușa este deschisă sau lăsată deschisă). 
 În acest caz, temperatura apei crește peste 100 ° C, presiunea crește și apa este 
evacuată din sistem printr-o supapă de siguranță. Apa care se scurge din supapa de 
siguranță este foarte fierbinte și se transformă în abur la presiunea atmosferică și poate 
provoca arsuri severe. Supapa de siguranță trebuie rotită astfel încât apa și aburul să 
intre în perete sau printr-o conductă specială în canalizare. 
Dacă partea superioară a cazanului rămâne fără apă atunci când apa curge din sistem, 
aceasta va arde. Când presiunea apei din sistem scade și dacă există o revenire a apei 
la conductele fierbinți, apa se transformă direct în abur și are loc o explozie puternică, 
care duce la prăbușire, răni grave și decese. În astfel de cazuri, nici o supapă de 
siguranță nu ajută.Acest pericol este cel mai frecvent în cazul unei întreruperi a 
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curentului electric, mai ales dacă cazanul este la nivelul radiatoarelor, deoarece pompa 
nu mai funcționează. 
  A. Dacă pompa nu a încetat să funcționeze (există electricitate) și observați că 
temperatura crește prea mult: 
- Deconectați supapa de lanțul regulatorului de tiraj și întrerupeți alimentarea cu aer a 
cazanului.(la cazanele pe lemne) 
- Măriți viteza pompei la maxim și deschideți toți consumatorii (calorifere). 
- În cazul în care supapa de siguranta refuleaza, folositi o cârpa sau prosopul care-l 
puneti peste supapa de siguranță în cazul în care nu aveți un canal de scurgere 
reglementat, astfel încât să nu fiți ars de un jet de apă fierbinte sau abur. 
- La cazanee cu lemne odată cu încetarea alimentării cu aer, în majoritatea cazurilor 
temperatura începe să scadă. Dacă acest lucru nu se întâmplă, trebuie să începeți 
stingerea focului din cazan. Puteți face acest lucru fie cu ajutorul unui aparat cu 
pulbere, fie prin descompunerea cazanului.Pentru a se descompune, aduceți un 
recipient mare de apă lângă cazan și puneți jăratic și bucăți ne-arse în el. Nu există o 
altă modalitate de a stinge un foc într-un cazan pe lemne. 

 REȚINEȚI: Nu turnați niciodată apă în focarul cazanului. Dacă apa ajunge în 
focar, se va forma brusc vapori de apă fierbinte, ceea ce va provoca arsuri și chiar o 
explozie. 
 
  B. Dacă pompa de căldură a încetat să funcționeze (de obicei nu are electricitate), 
procedura este similară celei anterioare cu următoarele acțiuni suplimentare: 
- Dacă cazanul este sub nivelul radiatorului, deschideți supapele de pe by-pass în jurul 
pompei. 
  Acest lucru va da fluxul de apă din sistem prin gravitație. 

otvoriti pumpa

 
 Cazanele care se află la sau peste nivelul radiatorului trebuie să aibă un schimbător 
încorporat care să se conecteze la sistemul de alimentare cu apă printr-o electrovalvă, care în 
caz de defectare a energiei se deschide și răcește apa din cazan. În cazul în care supapa de 
siguranță a deschis și a drenat apa, o cantitate suplimentară de apă trebuie evacuată imediat 
prin sistemul de alimentare deoarece: cazanul nu trebuie lăsat fără apă. (sistem specific 
cazanelor pe lemne) 
CAZANELE CU COMBUSTIBIL LICHID TREBUIE SĂ FIE MANIPULATE NUMAI DE 
PERSOANELE CURSATE CARE AU FOST FORMATE ȘI AU TRECUT EXAMENELE 
PROFESIONALE. 
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