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CONDITII PENTRU FUNCTIONARE CORECTA  CORECTĂ ȘI FIABILA 

 
3) Lemul sau cărbunele , pentru a deveni un combustibil bun, are nevoie de 2 ani de uscare 
într-un mediu natural pentru a obține combustibil cu 20% umiditate. În multe situatii, lemnul care 
a fost uscat timp de un an sau mai puțin și care are cel mult 35% umiditate, este cel mai des 
folosit. Un astfel de combustibil pare suficient de uscat pentru a arde, dar nu este. Dacă ardeți 
lemne cu 20% umiditate în cazan, cazanul trebuie să consume și o anumită cantitate de 
energie pentru un astfel de combustibil pentru a-l usca complet ori, se știe că apa nu arde. Ce 
crezi atunci,  câtă energie termică trebuie consumată pentru a usca lemnul cu 35% umiditate? 
Cu cât combustibilul este mai umed, cazanul va atinge temperatura de funcționare de 80/60 ºC 
mai lent și până când va atinge această temperatură, cazanul  va forma condens. Imaginați-vă 
dacă cazanul dvs. este supradimensionat, cât de mult condens se va forma în acesta din cauza 
combustibilului defect.  
 
Deoarece apa nu arde, trebuie să creați condițiile în cazan cât mai curând posibil pentru a 
obține un mod de funcționare de 80/60 ºC și ca această apă din combustibil să fie transformată 
în vapori de apă și prin gazele de ardere prin coșul de fum în atmosferă. În caz contrar, dacă 
încălziți cazanul în modul de temperatură scăzută, apa respectivă se va transforma în vapori de 
apă, deoarece temperatura din cuptor în sine este de aproximativ 500 ° C, unde combustibilul 
arde, dar în contact cu apa care revine la cazan și care este sub 57 ° C vaporii de apă se vor 
transforma înapoi în apă și cazanul dvs. se va condensa. Acest mod de funcționare poate 
contribui la oxidarea foarte rapidă a cazanului dvs, din cauza  apariției acidului sulfuric care 
corodează cazanul. Sulful este un element care face parte integrantă din lemn și cărbune, în 
timpul arderii se transformă și într-o stare gazoasă, în contact cu oxigenul se oxidează și ca 
atare în contact cu apa din cazan se formează acid sulfuric care este unul dintre cei mai 
puternici acizi și este foarte coroziv. cu cât este mai mare condensul în cazan și cu atât este 
mai mare concentrația acestuia. 
 
Cum se previne condensul în cazanele pe combustibil solid? 
 
Soluția este de a instala o supapă de amestecare manuală cu 4 căi, pe care instalatorii o 
numesc supapă de by pass. Această supapă servește la protejarea cazanului de condens într-
un mod care permite ca toată apa fierbinte din cazan să nu fie trimisă doar la instalația de 
încălzire, ci o parte a apei calde din cazan este amestecată cu apa care vine din instalație și ca 
atare revine pe retur la cazan cu temperatura. de 60 ° C, în timp ce cealaltă parte a apei calde 
din cazan este trimisă la instalație și astfel temperatura din camera de ardere este reglată. 
Pentru ca această supapă să aibă funcția sa, cazanul trebuie să fie pornit în modul de 
temperatură a apei cel mai scăzut de 80/60 ºC. Pentru a cunoaște temperatura apei în linia de 
retur a cazanului, se recomandă instalarea unui termostat pe linia de retur. Puteți vedea 
funcționarea acestei supape în imagini. Pentru a proteja cazanul de condens, există, de 
asemenea, supape de amestecare termostatice, care sunt setate din fabrică pentru modurile 
corespunzătoare de funcționare a temperaturii cazanului. Dacă cazanul dvs. este destul de 
supradimensionat, atunci problema dvs. nu poate fi rezolvată nici cu o supapă de amestecare 
manuală cu 4 căi. În acest caz, singura soluție este instalarea unui rezervor de acumulare. 
Cazanul consumă mai mult combustibil în modul de temperatură a apei de 80/60 ºC? 
 
Raspunsul este nu. Dacă luăm în considerare faptul că întregul sistem este bine făcut, când 



cazanul atinge temperatura de funcționare, regulatorul de tiraj închide alimentarea cu aer 
primar și apoi cazanul menține doar temperatura setată și rămâne în modul de așteptare. 
(consumul de combustibil este redus). 
NOTĂ: 
Prin buna funcționare și întreținere a cazanului, prelungiți durata de viață a cazanului. 
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PENTRU O FUNCTIONARE CORECTĂ ȘI DE DURATA 

 
Ce este necesar pentru funcționarea corectă a unui cazan de apă caldă pe combustibil solid? 
 
1) Cazanul trebuie să aibă puterea termică adecvată pentru încălzirea spațiului dorit, ceea ce 
înseamnă că puterea cazanului trebuie calculată corect pentru un anumit spațiu. Puterea 
cazanului nu trebuie să fie prea mare, dar nici prea mică. Cazanul trebuie să fie întotdeauna 
pornit într-un mod de temperatură a apei de cel puțin 80/60 ºC (80 ° C temperatura debitului pe 
tur a apei, 60 ° C temperatura apei de retur). Dacă cazanul este supradimensionat și are o 
putere termică mai mare decât necesarul de încălzire a spațiului dorit și utilizatorul îl arde în 
modul 80/60 ºC, un astfel de cazan va da întotdeauna mai multă energie termică decât este 
necesară la un moment dat. Dacă utilizatorul nu are o supapă de amestecare încorporată în 
funcție de sistemul de încălzire sau robineti termostatici pe radiatoare pentru a seta 
temperatura dorită, va avea o temperatură prea mare în spațiu și se va simți inconfortabil. 
Pentru a reduce temperatura din cameră, utilizatorul va încerca să încălzească cazanul cu 
intensitate redusă și să aducă cazanul într-o stare de temperatură scăzută, de ex. 70/50 ºC 
sau 60/40 ºC, în funcție de necesitățile curente pentru temperatura camerei dorită. De fiecare 
dată când temperatura apei de retur în cazan scade sub 57 ° C, va apărea condens în cazan, 
adică. apa se va schimba de la starea de vapori la starea lichidă și, ca atare, amestecarea cu 
funingine pentru a crea depuneri de gudron și rugină și, în funcție de intensitatea condensului, 
va duce la deteriorarea prematură a foii cazanului din cauza coroziunii. Depozitele de funingine 
și gudron reduc, de asemenea, puterea termică a cazanului. Depozitele de numai 1 mm reduc 
transferul termic cu 5%. De exemplu. dacă aveți un cazan de 50 kW cu depuneri pe pereții 
unui cazan de 2 mm, acel cazan nu mai are o putere termică de 50 kW, ci are o putere termică 
de 40 kW. Acest lucru este valabil și pentru un cazan care funcționează în modul de 
funcționare corect 80/60 ºC, dar care care nu  este curățat în mod regulat. Cenușa este 
cunoscută ca un schimbător de căldură slab și, din cauza depunerilor cauzate de condens sau 
ne-curățare, există un transfer de căldură redus din căminul de foc al cazanului în apa din 
cazan. 
2) Coșul de fum cu diametrul și înălțimea corespunzătoare, care are tiraj (depresiune) 
corespunzătoare (mBar), astfel încât să poată extrage toate gazele de ardere din cazan. Coșul 
de fum trebuie, de asemenea, calculat corect în funcție de cazanul conectat la acesta. Dacă 
aveți un coș de fum care are un vid mai mare decât are nevoie cazanul dvs., un astfel de coș 
de fum va extrage o anumită cantitate de energie termică din cazan și o va risipi în mediu, 
dacă aveți un coș de fum care nu are suficient vid, un astfel de coș vă va cauza probleme cu 
prin ardere în cazan, acesta nu va putea extrage toate gazele de ardere din cazan, 
concentrația de monoxid de carbon din cazan va fi crescută și concentrația de oxigen 
necesară pentru ardere va fi redusă. Cazanul va fi într-o situație în care nu poate atinge 
temperatura de funcționare a temperaturii apei în cazan 80/60 ºC, în acest fel se va forma 
condens și în cazan. Dacă aveți un coș de fum cu vid insuficient, gazele de ardere din cazan 
vor ieși cel mai probabil în camera cazanului. Exteriorul coșului de fum trebuie să fie izolat 
termic, în cazul în care nu există izolație termică, poate exista o răcire bruscă a gazelor de 
ardere care au vapori de apă în ele și, în acest fel, poate apărea din nou condens, atat in cos 
precum și cazanul în sine. 
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 DATE TEHNICE  
 

TIP CAZAN PLAM 25 PLAM 30 PLAM 40 PLAM 50 PLAM 65 PLAM 80 

Puterea nominală a cazanului Qn 
(kW) 

25 30 40 50 65 80 

Puterea minimă a cazanului Qmin 
(kW) 20 24 32 40 52 64 

 
 
 
 
 

Dimensiuni cazan 
(mm) 

 
 

A1 (mm) 400 470 470 500 530 630 

B1 (mm) 500 530 580 650 750 800 

A (mm) 600 670 670 700 730 730 

B (mm) 993 970 1038 1090 1190 1240 

C (mm) 1187 1280 1280 1277 1327 1360 

E (mm) 1005 1097 1097 1097 1147 1278 

F/F1 (mm) 170 170 170 170 170 170 

G (mm) 867 942 940 942 977 1015 

Volumul de apa (l) 120 140 165 190 245 280 

Masa cazanului (kg) 190 255 270 285 355 380 

Contrapresiune cazan (mbar) 0,28 0,28 0,3 0,3 0,34 0,37 

Temp. izlaznih gasova pri Qn (C)  

Temp. izlaznih gasova pri Qmin(C)  

Debitul masic al gazelor arse la Qn 
(kg/s) 0,028 0,041 0,059 0,068 0,089 0,110 

Debitul masic al gazelor arse la 
Qm(kg/s) 

0,019 0,029 0,039 0,049 0,064 0,078 

Dimensiuni camera de ardere 
combustibil (200x200xL) 

20-60mm 

L (mm) 

400 450 500 580 680 730 

Timpul mediu de ardere (h) 7,2 7,5 6,1 6,6 5,6 5,8 

Dimensiunile usii pentru alimentare 
combustibil (mm) 

332x250 362x250 362x250 392x250 422x250 422x250 

Presiunea și temperatura 
schimbătorului de căldură de 

siguranță 
4-6 bar , 10-14C 
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Conectare apă caldă / 
rece M5/4“ M5/4“ M5/4“ M5/4“ M6/4“ M6/4“ 

Conexiune linie de 
siguranță 

M1“ M1“ M1“ M1“ M1“ M1“ 

Încărcare și descărcare F1/2“ F1/2“ F1/2“ F1/2“ F1/2“ F1/2“ 

Schimbător de siguranță F5/4“ F5/4“ F5/4“ F5/4“ F5/4“ F5/4“ 

Senzor de supapă termică F1/2“ F1/2“ F1/2“ F1/2“ F1/2“ F1/2“ 

Diametrul coșului de fum 
D (mm) 160 160 180 180 200 200 

Reg. Conexiune 
SIGURANTE 

F3/4“ F3/4“ F3/4“ F3/4“ F3/4“ F3/4“ 

Termomanometar / / / / / / 
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 DIMENZIJE KOTLA ŠUKOPLAM 20-80kW  
Legenda conexiuni cazan 

1 Termometru 
2 Racord regulator de tiraj 
3 Teaca termostat pompa  
4 Racord tur cazan 
5 Locas conectare schimbator de caldura (serpentina de racire) 
6 Senzor supapa termica 
7  Retur apa 
8  Mufa umplere / golire cazan 
9 Sonda termomanometru 
10 Conector de siguranta 
11 Alimentare electrica 
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FUNCȚIONAREA cazanului cu arzător 

 
 

 În orice caz, automatizarea Šukom sau alt sistem trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: 
1. Trebuie să aibă un indicator de temperatură - termometru 
2. Trebuie să aibă un termostat de lucru pentru a seta temperatura necesară, care poate fi 
electrică, electronică sau capilară. 
3. Trebuie să aibă un termostat de siguranță care TREBUIE să fie capilar 
4. În plus față de cele de mai sus, poate fi instalat și un termostat pentru gaze de ardere. 
Instrucțiuni detaliate pentru automatizare și diagrame de cablare sunt furnizate împreună cu 
automatizarea și arzătorul. 
NOTĂ 
 
 
DACĂ TERMOSTATUL DE LA CAZAN ESTE FOLOSIT ÎN CONFORMITATE CU 
INSTRUCȚIUNILE DATE PENTRU CONTROLUL FUNCȚIONĂRII POMPEI DE CIRCULATIE 
CAZAN, ESTE OBLIGATORIU VERIFICAREA CORECTEI FUNCTIONARI A  
TERMOSTATULUI ÎN TIMPUL TESTULUI CALD AL FUNCȚIONĂRII CAZANULUI. 
 
 
1. DACĂ TERMOSTATUL DE LA TEMPERATURA REGLATĂ PORNEȘTE POMPA 
CAZANULUI DE CIRCULAȚIE, INSEMANA CA INSTALATIA E REGLATA CORECT. 
 
 
2. DACĂ DIN DIVERSE MOTIVE TERMOSTATUL NU PORNEȘTE POMPA LA 
TEMPERATURA REGLATĂ SAU DUPĂ CATEVA UTILIZARI, EXISTĂ UN DEFECT AL 
TERMOSTATULUI, SI VĂ RUGĂM CONTACTAȚI-NE IMEDIAT PENTRU A GĂSI CEA MAI 
BUNĂ SOLUȚIE  
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PROTECȚIA TERMICĂ A CAZANULUI  

 Supapa de temperatură este controlată de o sondă de temperatură care trebuie 
înșurubată în mufa prevăzută ½ ”din spatele cazanului. Când temperatura apei din cazan 
atinge valori ridicate, sonda o înregistrează și deschide supapa de temperatură. Daca este 
instalata serpentina de racir in locasul din spatele cazanului atunci supapa de temperatură 
deschide simultan admisia de apă rece și cea de apă caldă. Apa rece pătrunde în cazan, se 
amestecă cu apa fierbinte din cazan și reduce temperatura acestuia, iar apa caldă iese din 
cazan și merge direct la canalul de siguranță (canal) sau canalizare. 
 
În general, protecția termică a cazanului ar trebui să ia în considerare 2 lucruri: 
1. Presiunea apei din alimentarea cu apă trebuie să fie mai mare decât presiunea apei din 
cazan. 
2. Sursa de presiune a apei (de ex. Hidrofor) nu trebuie să depindă de electricitate 
(întreruperea curentului), iar protecția termică este conectată exclusiv la alimentarea cu apă. 
NOTĂ: După montare, poziția supapei termice TREBUIE să fie așa cum se arată în figura 
 

13. Funcționarea cazanului cu arzător 

 
 
 Cazanele din familia Šukoplam sunt cazane combinate și toate sunt gata să treacă pe 
functionarea cu arzătoarele pe gaz, motorină, păcură ulei uzat sau peleți. 
Un tip special de arzător este reprezentat de generatoarele de gaz (produsul Shukom) pentru 
arderea biomasei tăiate și granulare cu umiditate ridicată. 
Nu există automatizare pentru lucrul cu arzătorul în livrarea standard a cazanului, dar sunt 
comandate separat. Elementele suplimentare sunt: 
1. Arzătorul care se monteaza pe  ușa 
În cazul în care sunt instalate arzătoarele care fac parte din programul Šukom, arzătorul cu 
peleți propriu și arzătoarele pe combustibil lichid și gaz de la producătorul Citerm sau 
Blowtherm, ușa care sustine arzătorul este realizată și adaptată la acestea.  
 
2. Turbulatoare care sunt instalate în conductele de gaze arse atunci când arzătorul este 
instalat pe cazan. 
Rolul turbulatoarelor este de a compensa suprapresiunea ventilatorului arzătorului și de a 
transforma fluxul laminat în turbulent și, astfel, de a nu permite căldura să scape în coș, ci să 
treacă în apă. Numai cu turbulatoare încorporate, Šuk garantează o eficiență de 90-91% pentru 
cazanele sale cu arzător încorporat, adică un consum redus de combustibil. Cu un arzător 
încorporat, puterea cazanului poate fi mărită cu 20%. 
 
3. Automatizarea pentru controlul  arzătorului sau a unui generator de gaz este un element 
special care se livreaza împreună cu arzătorul. 
 
În funcție de necesități, automatizarea poate fi cu o singură etapă, cu două trepte, cu reglare 
modulară pentru combustibilii lichizi și gazoși, în funcție de arzător. Shukom are propriile 
automate în programul său de producție.  
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DESCRIEREA TEHNICĂ A CAZANULUI 

 
 

1. Descrierea tehnică a cazanelor 

 
 
 
 
 Cazanele ŠUKOPLAM sunt cazane cu combustie solidă: 
- cărbune 
- lemn 
- biomasă balotată 
Sunt produse moduri de operare 90/70 ° C 
Cazanele sunt fabricate din table  și țevi în conformitate cu cerințele SRPS valabile atat in 
Serbia cat  și standardele europene EN 303-5. 
Materialul instalat este însoțit de garanția vânzătorului în timpul achiziției. 
 



2. Constructia cazanului 
 

Cazanele sunt cu trei treceri - ceea ce înseamnă că produsele de ardere trec prin spațiul 
apei de trei ori, ceea ce inseamna  transfer căldura maxim de caldura în apă. 

Primul schimb de căldură (primul tiraj) se face în focar, mai ales prin metoda radiației. 
Al doilea schimb de căldură (al doilea tiraj) se realizează prin metode de radiație și 

convecție într-un compartiment al cazanului răcit cu apă. 
Al treilea schimb de căldură (al treilea tiraj) se află în conductele de fum înainte ca 

produsele de ardere să părăsească cazanul și are loc în principal prin metode de convecție și 
conductie. 

Această construcție permite schimbul intensiv de căldură între apă și produsele de ardere, 
iar cazanele funcționează cu un grad ridicat de eficiență. 

Cuptorul cazanului este dimensionat astfel încât să poată primi combustibilul necesar 
pentru cel puțin 4 ore de funcționare a cazanului la putere maximă și, în același timp, are 
suficient spațiu liber necesar pentru schimbul de căldură prin radiații. 

O camera de ardere spațioasă și o ușă mare de alimentare permit stocarea unei cantități 
mari de combustibil solid și a unor bucăți mari de lemn și cărbune. Realizăm uși speciale 
pentru arderea paiului și stufului balotat. Ușile sunt căptușite cu beton refractar care 
returnează căldura din radiații înapoi în căminul de foc și izolate, astfel încât să nu existe 
arsuri. 

Aerul de ardere atunci când se utilizează combustibil solid este alimentat printr-o supapă 
de pe ușa inferioară, a cărei deschidere și închidere reglează cantitatea de aer de ardere și, 
astfel, temperatura apei din cazan. Deschiderea supapei este reglată prin intermediul unui 
regulator de tiraj care este înșurubat în mufa din partea superioară a cazanului și conectat la 
supapa de control cu un lanț. 

Datorită dimensiunii supapei și a greutății sale, alegerea regulatorului de tiraj trebuie să fie 
astfel încât forța din lanț să nu fie mai mică de 10N. Figura următoare prezintă două modalități 
posibile de conectare a clapetei în funcție de puterea cazanului. 
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Modul de funcționare a cazanului   

 
  

3. Functionarea in regim a cazanului 
 
 Construcția standard a cazanelor pe combustibil solid se realizează pentru 
urmatoarele moduri de funcționare: 
- 90 / 70ºC, cazanul este protejat de o supapă de siguranță setată la 3 bari 
Cazanele sunt testate la o presiune de încercare de 3,6 și 4,3 bari (presiunea de funcționare 
înmulțită cu un coeficient de 1,43) conform cerințelor standardelor sârbe și europene 
aplicabile. 
 
 
 
 
 

4. Livrare completa a cazanelor 
 
Livrarea standard a cazanului înseamnă livrarea corpului cazanului cu conexiuni  pentru toate 
echipamentele însoțitoare. 
Livrarea standard include: 
- Corpul cazanului 
- Izolație termică cu grosimea de 80 mm 
- Teacă exterioară cu bloc de borne pentru conectare și distribuție 
- Accesorii de curățare: 
a) răzuitor de cenușă și jar 
b) curățare pentru țevi și suprafețe plane 
- Termometru 
 
Cazanul este livrat din fabrică acoperit și izolat, sau izolarea și placarea se realizează după transport și 
instalare, în funcție de acordul cu clientul. 
Echipamentele auxiliare (neincluse in kit -ul de livrare) care se instaleaza pe corpul cazanului sunt: 
- Valva de siguranta 
- schimbător de căldură de racire 
- supapă termică de siguranță 
- regulator de tiraj 
Clientul comandă special echipamentul însoțitor sau îl cumpără singur și îl instalează după conectarea 
cazanului în camera cazanului. 
 
NOTĂ: Doar un cazan care are instalat toate echipamentele însoțitoare garantează funcționarea în 
siguranță a cazanului, precum și longevitatea acestuia. 
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PROTECȚIA TERMICĂ A CAZANULUI 

 
 Supapa de temperatură (termică) este conectată pe o parte la rețeaua principală de 
alimentare cu apă (3) și la conducta de apă rece de pe schimbătorul de căldură (1) pe cealaltă 
parte prin conexiunea (4). Apa fierbinte care iese din schimbător (2) merge direct la canalul de 
siguranță (canal) sau canalizare. Supapa de temperatură este controlată de o sondă de 
temperatură care trebuie înșurubată în mufa prevăzută ½ ”(5) de pe spatele cazanului. Când 
sonda de temperatură înregistrează valori de temperatură ridicate (100 ° C) deschide supapa 
de temperatură, apa rece intră în schimbătorul de căldură și începe să răcească cazanul. Când 
temperatura din cazan scade, sonda închide automat supapa de temperatură. 



   Imaginea prezintă protecția termică a cazanului ,prin amestecarea directă a apei reci 
și calde în interiorul cazanului.Controlul debitului de apă și astfel controlul termic (protecția) 
poate fi realizat prin supapa de temperatură Caleffi tip 544 sau un dispozitiv similar. 
De asemenea, datorită amestecării directe a fluidelor aflate sub diferite presiuni, este necesar 
să se instaleze în instalație un grup automat pentru umplerea cazanului cu o supapă de 
reținere și un reductor de presiune. 
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 Figura prezintă protecția termică a cazanului printr-un schimbător de căldură de 
siguranță detașabil sau nedemontabil. Schimbătorul de căldură detașabil este înșurubat în 
mufa de 5/4 "de pe spatele cazanului până când schimbătorul de căldură detașabil este pre-
sudat în cazan. Indiferent dacă schimbătorul de căldură este detașabil sau nu detașabil, acesta 
trebuie conectat la sursa principală de apă care este prezentat în figură. Controlul debitului de 
apă și, prin urmare, controlul termic (protecție) poate fi efectuat prin intermediul supapei de 
temperatură Caleffi de tip 543 sau a unui dispozitiv similar. 
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5. Instalarea cazanului 

  
  Cazanul este plasat într-un loc adecvat în camera cazanului, care TREBUIE să 
respecte reglementările tehnice prevăzute pentru cazanul cu putere adecvată, conform 
proiectului. Acest loc de instalare depinde în principal de amplasarea coșului de fum. În orice 
caz, la instalarea cazanului trebuie luate în considerare următoarele: 
- Cazanul trebuie ridicat la 5-10 cm de podeaua camerei cazanului astfel încât apa din podea 
să intre în contact cu corpul cazanului 
- în stânga sau în dreapta cazanului ar trebui să existe un canal care să colecteze apa de la 
condensul cazanului, apa care apare în timpul condensării etc. O conductă pentru scurgerea 
apei din supapa de siguranță în cazul deschiderii acesteia este introdusă în același canal. 
- Pardoseala camerei de încălzire trebuie să fie din material necombustibil (beton sau similar). 
- Spațiul pentru rezerva de combustibil lichid trebuie separat cel puțin printr-un perete 
despărțitor de cazan și de drumul de transport pentru îndepărtarea cenușii. 
Camera cazanului TREBUIE să aibă posibilitatea unei bune ventilații. Admisia de aer proaspăt 
este dimensionată în funcție de puterea cazanului și trebuie protejată de o grilă sau o plasă. 

A=6.02 x Q (cm2)     A – suprafata de deschidere Q – puterea cazanului (kW) 
 

Q (kW) 20 30 40 50 65 80 

A (cm2) 120 180 240 301 391 481 

 
NOTĂ: Admisia de aer proaspăt nu trebuie NICIODATĂ să fie închisă 

 



6. Conexiunea cazanului 
6.1. Conectarea cazanului la apa de alimentare - umplerea și golirea 
cazanului - 

 
 Cazanul este umplut și golit printr-un robinet al cazanului, care este înșurubat într-o 
priză de 1/2 "pe partea din spate a cazanului. Această conexiune poate fi nepermanentă 
(furtun de cauciuc) sau permanentă. și între cazan și linia de alimentare, astfel încât, în cazul 
unei defecțiuni a supapei convenționale, presiunea dintre apa de alimentare și apa din cazan 
să nu se egalizeze. 
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 Aerisirea se face printr-o supapă de aerisire automată plasată pe conducta de 
refulare și de preferință în punctul cel mai înalt, dar întotdeauna deasupra cazanului. 
La scurgerea apei din cazan (intervenție, dezmembrare), apa trebuie dusă la canalul din 
camera cazanului sau în afara camerei cazanului prin intermediul unui furtun. 

6.2. Conectarea la instalația de încălzire 

 
 Cazanul este conectat la instalația de încălzire printr-o țeavă de  (în partea superioară 
a părții din spate a cazanului) și o conductă de retur (în partea inferioară a părții din spate a 
cazanului) prin conexiunile date (5/4 "pentru cazanele de 20-50kW și 6/4" pentru 65- 80kW) 
Următoarele figuri arată cum să conectați cazanul la instalația de încălzire cu protecție la 
capătul rece printr-o pompă de circulație a cazanului sau o supapă de amestecare cu trei căi a 
motorului electric în sistemul de încălzire închis și 
deschis.

1 2

3

4

2

Tb

8

6

Tc

11a

11b

IZNAD NAJVIŠEG GREJNOG ELEMENTA

Ta 7

5

9

10

1 - Kotao
2 - Zaporni ventil
3 - Nepovratni ventil
4 - Kotlovska cirkulaciona pumpa
5 - Termostat kotla Ta
6 - Kontaktni termostat povratne vode Tb
7 - Kontaktni termostat povratne vode Tc
8 - Elektromotorni trokraki mešaèki ventil
9 - Glavna cirkulaciona pumpa
10 - Grejni element
11a - Ekspanziona posuda (zatvoren sistem)
11b - Ekspanziona posuda (otvoren sistem)

 
 Figura arată conexiunea cazanului la un sistem de încălzire închis sau deschis cu un 
singur consumator și protecția capătului rece printr-o pompă de circulație a cazanului și / sau o 
supapă de amestecare cu trei căi. 
APLICARE: Instalații cu un conținut mai mare de apă. Cazanul primește o parte din alimentarea 
cu apă caldă până când temperatura atinge temperatura dorită de Tb. Restul de apă caldă de 
alimentare intră în instalație. 
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 Cazanele care se află în sau peste nivelul radiatorului trebuie să aibă un schimbător 
de căldură încorporat care este conectat printr-o electrovalvă la alimentarea principală cu apă 
de la instalația sanitară. Supapa electromagnetică este închisă în poziția normală și se 
deschide numai în caz de pană de curent. Acest schimbător de căldură răcește apa din cazan 
în caz de pană de curent. Pentru cazanele instalate în acest fel, cel mai bine este să începeți 
stingerea focului în cazan imediat sau cu un stingător sau prin descompunerea cazanului. 
  În cazul în care supapa de siguranță s-a deschis și s-a scurs apă din cazan. trebuie să 
pompați o cantitate suplimentară de apă în cazan deoarece: CAZANUL NU TREBUIE LASAT 
FĂRĂ APĂ. 
 
 

1
2 3

KOTAO

1 - Omekšivaè vode
2 - Reducir pritiska
3 - 1/2" ventil



12. Schema de înveliș 
 

 

13. Protecție termică a cazanului 

 
 
 În conformitate cu standardul european EN303-5, ŠUKOM instalează protecție 
termică a instalației și, mai ales, a cazanului împotriva supraîncălzirii apei. 
Valoarea de supraîncălzire a cazanului înseamnă că apa din sistemul de încălzire 90/70 ° C 
atinge o temperatură de 100 ° C. 
Protecția termică a cazanului se poate face în 2 moduri: 
1. Prin instalarea unui schimbător de căldură de siguranță și a unei supape termice 
2. Amestecarea directă a apei calde și reci în interiorul cazanului cu o supapă termică 
adecvată. 
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Cazanele sunt echipate cu un schimbător de căldură de siguranță care răcește apa din cazan 

dacă atinge valori ridicate. Dacă, dintr-un anumit motiv, această măsură de siguranță nu reușește, 
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 vană de siguranță nu ajută. Acest pericol este cel mai frecvent în cazul 
unei întreruperi a curentului, mai ales dacă cazanul este la nivelul radiatoarelor, deoarece 
pompa nu mai funcționează. 

Atentie: : 
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 
Creșteți viteza pompei la maxim și deschideți toți consumatorii (calorifere) 
Pentru orice eventualitate, treceți o cârpă sau un prosop 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. 

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 un aparat cu pulbere, fie cu o golire a cazanului. Pentru a se stinge, 
aduceți un castron mare de apă lângă cazan și puneți tăciuni și bucăți ne-arse în el. Nu există o 
altă modalitate de a stinge un foc într-un cazan. 

 
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 by-pass din jurul pompei. 

Acest lucru va da fluxul de apă din sistem prin gravitație. 
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NOTĂ: Capacitatea maximă a pompei de circulație a cazanului este calculată pe baza celei mai 
scăzute temperaturi a apei de retur din instalație și a sistemului de încălzire adoptat, precum și 
a temperaturii dorite a apei de retur în cazan. Pentru cele mai frecvent utilizate temperaturi ale 
cazanului de apă caldă tmax = 110 ºC și ale sistemului de încălzire 90/70 ºC, capacitatea 
acestei pompe este de aproximativ 25% din pompa principală de circulație. 

open pump



1 2

3

4

2

Tb

8

6
11a

11b

IZNAD NAJVIŠEG GREJNOG ELEMENTA

Ta

7

5

Tc

Tc

Tc

9

10a 10b
1 - Kotao
2 - Zaporni ventil
3 - Nepovratni ventil
4 - Pumpa za zaštitu hladnog kraja
5 - Termostat kotla Ta
6 - Kontaktni termostat povratne vode Tb
7 - Kontaktni termostat povratne vode Tc
8 - Elektromotorni trokraki mešaèki ventil
9 - Glavne cirkulacione pumpe
10a - Razdelnik

11a - Ekspanziona posuda (zatvoren sistem)
11b - Ekspanziona posuda (otvoren sistem)

10b - Sabirnik

12

12 - Kotlovska cirkulaciona pumpa

 
 
 Figura arată conexiunea cazanului la un sistem de încălzire închis sau deschis cu mai 
mulți consumatori și protecția capătului rece prin pompa de circulație a cazanului și supapa de 
control. 
APLICARE: Instalații în care cazanul este unic pentru mai multe stații speciale - termoficare. 
Motivul pentru instalarea unei pompe de recirculare sau a unei supape de amestecare cu trei 
căi sau ambele este că temperatura apei de retur crește peste temperatura de condensare a 
vaporilor de apă cauzată de evaporarea apei din combustibil (în special atunci când se ard 
arde de lemn). Această temperatură variază de la 40-50 ºC. Apa condensată din combustibil 
este singura cu produse de ardere, prin care se formează acid sulfuric și sulfuric în timpul 
arderii cărbunelui și acid acetic, formic și fenolic în timpul arderii lemnului. Umezeala cu 
cenușă conferă baza. Toți acești acizi și baze corodează tabla de oțel din interiorul cuptorului 
și îi scurtează durata de viață. 
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TINE MINTE: 
O supapă de amestec sau o pompă de recirculare este o condiție prealabilă 

pentru longevitatea cazanului. 
Perioada de garanție de 5 ani este valabilă numai dacă sunt instalate. 

  
 

6.3. Conectarea coșului de fum 

 
 
Functionarea cazanului și calitatea arderii combustibilului depind de un coș de fum bine ales și 
instalat. Coșul de fum prost ales și ales cauzează fum în camera cazanului, arderea slabă cu 
un consum crescut de combustibil și scurgeri de rășină atât în cazan, cât și în coș. 
În atașament, vă oferim recomandări pentru alegerea diametrului coșului de fum și înălțimea 
acestuia în funcție de putere, precum și schițe privind instalarea corectă a coșului de fum. 

 
 

Tip cazan PLAM 20 PLAM 30 PLAM 40 PLAM 50 PLAM 65 PLAM 80 

Φ (mm) 160 160 160/180 180/200 220 220 

Hmin (m) 6 7 9 (7) 10 (8) 10 12 

Acestea sunt doar recomandări. Deoarece fiecare locație și instalație are o configurație diferită 
de sol și facilități înconjurătoare (clădiri, păduri etc.) și turbulente de vânt, este de dorit să 
consultați experți în acest domeniu. În cazul coșurilor exterioare, coșurile de fum de lângă 
clădire sau coșurile de fum independente trebuie izolate pentru a preveni condensarea 
produselor de ardere și scurgeri prin coș. Cazanul este conectat la coș cu conducte și coturi 
folosind cea mai mare raza de racordare. Diametrul conductei din interior este puțin mai mare 
decât diametrul exterior al coșului de fum. De la coșul cazanului la intrarea coșului de fum 
trebuie să existe o panta in crestere de min. 5 º. 
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11. Pericole care pot apărea la manipularea cazanului 

 
 
 La vedere, un cazan inofensiv poate cauza diverse probleme. Pericolele care pot 

min 5°



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 de la focul de foc din focar și de la apa fierbinte care se poate scurge din 
supapa de siguranță. 
Prin urmare: 
1. Nu introduceți sticle de plastic închise, brichete - pline și goale, baterii și lucruri îmbibate cu 
benzină și ulei, și rumegus din lemn și plastic și alte substanțe inflamabile și explozive în 
căminul de foc. 
2. Când scurgeți apa prin supapa de siguranță sau dacă supapa se deschide din cauza 
presiunii crescute, scurgerea apei calde în timpul instalării camerei cazanului trebuie făcută 
astfel încât apa fierbinte să nu poată arde utilizatorul, adică făcută conform reglementărilor 
tehnice - nu stingeți niciodată jarul din cazan cu apă . 
 
2. PERICOL DE INCENDIU: 
 
Un incendiu în camera cazanului poate apărea din cauza flăcării întoarcere sau a căldurii care 
iese din cazan la încălzirea sau curățarea cazanului. 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 eșapament (600 -800 ºC). 
Prin urmare: 
1. Păstrați coșul de fum curat 
2. Nu ardeți substanțe inflamabile care nu sunt considerate combustibili solizi 
3. Asigurați-vă că regulatorul de tiraj funcționează bine și sigilează bine 
4. Ușa cazanului trebuie să fie 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). 
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10. Curățarea și întreținerea cazanelor 

 
 

Curățarea și întreținerea cazanului este o condiție esențială pentru funcționarea economică a 

cazanului și durata de viață lungă. 
Impactul curățării cazanului provine din faptul că cenușa, funinginea și rășina sunt izolatoare 
termice și ca atare reduc conductivitatea căldurii prin tablă și țevi. Durata de viață este scurtată 
datorită legăturii dintre murdărie și umezeală din condens. 
 
REȚINEȚI: Garanția de cinci ani nu se aplică cazanelor care nu sunt curățate și întreținute 
corespunzător. 
 
Cum și când să curățați cazanul: 
Curățați camera de ardere a cazanului și zona de sub cenușa grătarului, materialele solide 
nearse și zgura. 
O dată pe săptămână, când focul este stins, deschideți focul superior de pe cazan și curățați 
conductele de gaze arse cu un cerc pe instrumentul de curățare. Cu celălalt capăt al 
instrumentului, curățați spațiul dintre casetă și peret, în special colțurile. 

 
- Curățarea lunară a cazanului include și include curățenia zilnică și săptămânală. În plus, o 
dată pe lună, deschiderile de pe coș ar trebui să fie deschise în partea din spate a cazanului - 
coșurile de fum și interiorul coșului de fum trebuie curățate de murdărie. 
 
- Curățenie la sfârșitul sezonului de încălzire 
La sfârșitul sezonului, cazanul trebuie lăsat în stare absolut curată. Dacă nu este așa, 
umezeala din aer în contact cu suprafețele reci ale cazanului va începe să se condenseze și în 
contact cu elementele din cenușa și funinginea necurățate, va provoca coroziunea cazanului. 
Apa din cazan și din sistemul de încălzire nu trebuie evacuată. Pompa de căldură se oprește. 
În plus față de cazan, este de dorit să curățați coșul de fum și conductele care leagă cazanul de 
coș. 
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TINE MINTE: 
1. Dacă trebuie să măriți tirajul în cazan, este mai bine să măriți înălțimea coșului de 
fum decât diametrul. 
2. Nu puneți decorațiuni și pălării deasupra coșului de fum, deoarece acestea 
afectează negativ munca. 

A



3. În partea de jos a coșului de fum de lângă orificiul de curățare, lăsați o conductă 
de până la 1 "pentru drenarea condensului și a precipitațiilor atmosferice. 
4. Hornul cazanului poate avea o singură deschidere - deschiderea coșului. 
Conectarea unui alt dispozitiv (aragaz, aragaz, capac etc.) împiedică funcționarea 
normală a cazanului. 
  

7. Punerea în funcțiune și utilizarea cazanului 

 
Înainte de prima incalzire, trebuie verificată corectitudinea întregii instalații pentru scurgeri, aer 
evacuat din instalație, corectitudinea supapei de siguranță și a vasului de expansiune. 
Focul este aprins cu lemne uscate stivuite astfel încât să fie mai subțiri în partea de jos și mai 
groase în partea de sus. Până când apa din cazan se încălzește, clapeta de aer este setată 
manual în poziția complet deschisă. Supapele de pe instalație sunt deschise, pompa de 
încălzire funcționează. 
 În timpul primei încălziri, precum și mai târziu, când focul este aprins și apa din cazan este 
rece, umezeala se condensează pe pereții căminului și, mai ales, la ieșirea gazelor de ardere 
din cazanul de sub coș, astfel încât cazanul să se scurgă. Originea umezelii provine din 
combustibil și aer. Când apa din sistem se încălzește, se pierde condensul. 
 
REȚINEȚI: Dacă apa care apare în sau în spatele cazanului este rezultatul condensului sau al 
scurgerilor se poate vedea în momentul în care măsoară presiunea. Dacă presiunea nu scade, 
este condens. Prima ardere a cazanului este întotdeauna efectuată de instalator, care apoi 
reglează regulatorul de tiraj, termostatele de montare și supapa de amestecare. 
 Faza finală a primei porniri a cazanului este de a verifica dacă clapeta de aer, care este 
înlănțuită la regulatorul de tiraj, închide complet gura de aer la temperatura setată și dacă ușa 
de la cazan se etanșează bine. 
8. Combustibili în uz 

 
 
 Certificarea "ŠUKOM" - aceste cazane au fost efectuate în funcție de următorii 
combustibili: 
–Carbune 16.000 KJ / kg = 3.800 kcal / kg. 
–Gaz natural 36.000 KJ / kg = 8.600 kcal / kg. 
–Păcură 42.500 KJ / kg = 10.200 kcal / kg. 
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PUNEREA CAZANULUI ÎN FUNCȚIONARE ȘI UTILIZARE 

8.1. Combustibil solid 

 
CĂRBUNI: brichete, carbune maro, lignit, turbă sunt ordonate în funcție de tărie de la cel mai 
puternic la cel mai slab. 
Cărbunele trebuie așezat într-o cameră uscată pentru a evita umezirea.Cărbunele obținut prin 
separare umedă - lignit de cărbune spălat (Kolubara, kostolac), precum și cărbunele obținut 
prin extragerea turbării din apă (metal) trebuie cumpărate primăvara pentru sezonul viitor 
pentru a evapora apa si usca. Cazanele Shukoplam sunt concepute pentru arderea granulatiei 

de carbune de nuc (15-30mm) si cub (30-60mm). LEMN: Stejar, fag, cer. Doar lemnul uscat 
este ars. 
În atașament, vă oferim o imagine de ansamblu asupra puterii termice a lemnului, în funcție de 
umiditate. Pe lângă faptul că nu se încălzește pe lemn brut, umezeala scurtează durata de 
viață a cazanului și crește costurile de încălzire. 
BRICHETE: Deoarece brichetele sunt realizate din lemn măcinat, max. umiditatea de până la 
14% este un combustibil puternic și bun. Dacă bricheta se descompune în timpul arderii, 

înseamnă că există multă umiditate în ea și nu este bună pentru ardere. 
 

8.1. Combustibil lichid (gazos) 

Prin instalarea arzătoarelor, puterea cazanului crește cu 20%. Arzătorul 
este montat pe ușa inferioară cu o deschidere a arzătorului. Deoarece arzătorul 
are un ventilator, astfel încât căldura să nu meargă la coș prin gazele de ardere, 
turbulatoarele sunt introduse în conductele de ardere, care transferă căldura 
gazelor de ardere în apa din cazan. 
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CONEXIUNE ELECTRICA 

 
Funcționarea arzătorului este reglată prin automatizare printr-o sondă de măsurare care este 
introdusă în manșonul sondei situat sub capacul cazanului. 
Conectați automatizarea la rețea și la arzător conform schemei care vine împreună cu 
automatizarea și care este anexată cu instrucțiunile. 
Căldura obținută din combustibil pătrunde în apa sistemului de încălzire, prin gazele de ardere 
în coș și prin radiația corpului cazanului în camera cazanului. Cazanul este, prin urmare, bine 
izolat. Temperatura gazelor arse nu trebuie să depășească 200 ° C pentru combustibilul solid și 
250 ° C pentru combustibilul lichid în timpul funcționării stabile a cazanului. 
 
AVERTISMENT: NU folosiți combustibili (cărbune) cu o putere termică mai mare decât cei 
enumerați. 
 

6

5

4

3

2

 1

 0 
20                      40                       60                     80                     100  (%)

                          Sadržaj vlage

T
op

lo
tn

a 
m

oc
 H

 u
 k

W
h/

kg

        Cetinari

Listopadno 
    drvo

20

15

10

5 

u 
M

J/
kg

Sušenje na vazduhu



L1 N L2 N

Dovod struje Glavna cirkulaciona
pumpa

Fabrièki ugraðen
termostat

9. Conexiune electrica 

 
 
 Cazanele Shukoplam sunt echipate cu un termostat al pompei principale de circulație 
instalate pe mantaua cazanului. De asemenea, conexiunea electrică este situată pe jacheta 
cazanului. Este necesar să aduceți electricitatea la conexiunea de pe cazan, precum și să 
conectați pompa principală de circulație la locul marcat. 
 

 Termostat incorporat din fabrica 

Alimentare electrica                Pompa de circulatie 


