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1.1. Dimensiunile de bază și dimensiunile cazanelor 

 
 

TIP Centrala 
PLAM 15 
PELET 

PLAM 25 
PELET 

PLAM 35 
PELET 

PLAM 40 
PELET 

PLAM 50 
PELET 

Putere nominala  Qn (kW) 15-21 22-29 28-35 36-42 43-52 

Putere minima Qmin (kW) 15 22 28 36 43 

 
 

Dimensiunile 
centralei (mm) 

 
 

A1 (mm) 650 725 780 780 780 

A2 (mm) 500 500 500 500 500 

B1 (mm) 500 600 600 650 700 

A (mm) 990 1080 1130 1130 1130 

B (mm) 850 960 960 1020 1080 

C (mm) 1390 1390 1410 1460 1460 

E (mm) 1335 1335 1355 1395 1395 

F (mm) 270 270 270 270 270 

G (mm) 1005 1065 1085 1085 1085 

Volumul de apa din centrala 
(l) 

73 92 106 128 141 

Masa (kg) 330 370 392 420 440 

Contrapresiune in focar 
(mbar) 0,26 0,3 0,3 0,3 0,35 

Temperatura de iesire a 
gazelor la Qn (C) 

160 

Temp. De iesire a gazelor la  
Qmin(C) 

115 

Presiune de lucru (bar) 2,5 
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Coneziune tur M1“ M5/4“ M5/4“ M5/4“ M5/4“ 

Conexiune retur M1“ M5/4“ M5/4“ M5/4“ M5/4“ 

Racord alimentare 
instalatie F1/2“ F1/2“ F1/2“ F1/2“ F1/2“ 

Diamentru cos de 
fum D (mm) 140 160 160/180 160/180 160/180 
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2.1. Măsuri de bază-minime pentru amplasarea cazanelor în camera cazanelor 

 
 
 

 
 

 
2.2. Măsuri de siguranță în camera cazanului 

 
 
1. Spațiul pentru depozitarea peletilor în camera cazanului trebuie să fie separat de cazan printr-un perete 
despărțitor 
 
2. Camera cazanului trebuie să aibă două deschideri cu un diametru minim de 120 mm 
 una pentru alimentarea cu aer proaspăt și evacuarea monoxidului de carbon 
 unul în partea de sus pentru extragerea și ventilația gazelor arse 
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 După ce transfera caldura în apă in interiorul cazanului, gazele fierbinți pleacă cu o temperatură 
de 110-140 0C, intră în camera de sedimentare unde sunt separate de funingina și particulele de cenușă și 
introduse în coș. 
Secțiunea de evacuare a coșului de fum pentru centrala Pelet  15 este de ø130mm, iar pentru Pelet  20 
este de ø160mm. 
 
 

La conectarea la coș trebuie să se țină cont de următoarele: 
1. Doar cazanul poate fi conectat la coș. Toate celelalte deschideri trebuie închise. 
2. Pentru conectare, utilizați țevi și coturi standard ø130 și ø160mm negre sau emailate. Conexiunea 
trebuie să fie strânsă. 
3. Dacă există conducte orizontale în conductele de fum, acestea trebuie să aibă o pantă minimă de 5%. 
4. Părțile orizontale nu trebuie să depășească 3 m. 
5. Substanțele inflamabile și explozive nu trebuie așezate lângă conductele de evacuare a fumului. 
Datorită riscului de arsuri, zona din jurul conductelor de fum ar trebui să fie împrejmuită sau conductele ar 
trebui izolate termic. 
 
 

 
 

Diametrul interior al coșului de fum trebuie să fie egal cu ø160 sau dacă este pătrat 200x200mm. 
Coșul de fum trebuie izolat, iar temperatura gazelor arse nu trebuie lăsată să se egalizeze cu 

temperatura exterioară. 
Pentru ca coșul de fum să aibă vid și un tiraj de 15 Pa, diferența de înălțime dintre punctul de 

3.1  Dimensionarea coșului de fum și amplasarea acestuia 

min 5°

Min ∅160 mm 
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conectare al cazanului și vârful coșului de fum ar trebui să fie de cel puțin 5 m. 
Coșul de fum este realizat în conformitate cu EN 13384-1. 

 
 
 
 
 
4.1 Combustibilul și tipul  combustibilului 

 
 
Peletii trebuie achiziționati de la producători de renume care  produc conform standardelor de calitate: 
- Norma O M7135 
- DIN plus 5173 
- UNICENT / TS 14961 
 
Grilele de pe arzător sunt dimensionate pentru arderea peletilor cu un diametru de 6 mm și o lungime de 
10 ÷ 30 mm. Calitatea slabă a peletilor este unul dintre motivele comune pentru întârzieri în funcționarea 
cazanului. 
4.2 Ambalarea și depozitarea peletilor 

 
Ambalajul obișnuit de peleți pentru aceste cazane este in saci de 15 kg  (pungi de plastic). Pungile trebuie 
sudate termic (nu legate cu frânghie) pentru a preveni contactul dintre aerul exterior și peleti. Conținutul 
standard de umiditate în peleti este de 8 ÷ 10%, deși majoritatea producătorilor mai mici îl livrează cu 12% 
umiditate. 
Peletii sunt foarte higroscopici, adică. absorb ușor umezeala din aer (80 ÷ 100% umiditate). Prin urmare, 
rezervorul de peleti al cazanului  nu trebuie să contina mai mult de 3 saci (45 kg). 
Când peletii absorb umezeala, se sfărâmă, reduc arderea, ard mai greu și necesită curățare frecventă. 
În plus, puterea termică este redusă, ceea ce crește consumul de combustibil. 
Depozitarea sacilor de peleti: 
Pungile pentru peleti se păstrează uscate. În cazul în care sunt amplasate în camera cazanului, acestea 
trebuie să fie departe de părțile încălzite ale cazanului: - conducte de fum; zona ușii. 
 
În caz de ardere slabă și timpii de nefuncționare din cauza calității slabe a peletilor, costurile de întreținere 
a cazanului sunt suportate de către client. 
 O dată pe săptămână, deschideți ușa superioară și folosiți un răzuitor pentru a îndepărta cenușa din 
turbulatori. Utilizați un dispozitiv de curățare a țevilor pentru a curăța depunerile din țevi trăgând curățătorul 
de țevi înainte și înapoi 
5. Instalarea și montarea cazanului 

Cazanul trebuie instalat de o persoană autorizată pentru acest tip de lucrări și care este autorizat în 
efectuarea acestui tip de lucrări 

5.1 Conectarea cazanului la electricitate 

 
Conectarea cazanului la rețeaua electrică trebuie efectuată de un profesionist, instalator sau 

tehnician de service, Daca o face utilizatorul cazanului o face pe propriul său risc. 
O rigleta de tensiune de 220V este conectată la terminalul de conectare din interiorul rezervorului 

cazanului si există și o conexiune pentru alimentarea pompei (Terminalele sunt marcate de producător). 
 Cablul de alimentare se va trece , prin orificiul de admisie din spatele cazanului, conform schemei 

de alimentare (cutie de priză) si va fi un  cablu cu trei fire cu o secțiune transversală de 3x1,5mm2. 
Conectarea termostatului de cameră, dacă utilizatorul are nevoie si-l va folosi, va fi realizată de un 

tehnician de service care are instrucțiunile de conectare. 
 

5.2 Scheme hidraulice pentru conectarea cazanului la sistemul de încălzire 

 
 
Conectarea cazanului la sistemul de încălzire trebuie efectuată conform uneia dintre schemele atașate. 
Când cazanul este conectat, acesta este umplut cu apă și verificat pentru presiune. 

Testul se efectuează la o presiune de până la 2,5 bari, iar presiunea maximă de lucru este de2 bari 
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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 mešacki ventil
9 - Glavne cirkulacione pumpe
10 - Grejni element
11a - Ekspanziona posuda (zatvoren sistem)
11b - Ekspanziona posuda (otvoren sistem)
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8 - Elek tromotorni trokraki mešacki ventil
9 - Glavne cirkulacione pumpe
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11b - Ekspanziona posuda (otvoren sistem)
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6. Panoul de control automat 

 
 

Afișajul unității de comandă a cazanului: 
 

 
 

Taster P1 (ESC)     - Ieșiți din meniuri și submeniuri 

Taster P2 (Power)  –  Cazanul pornit și oprit. 

Taster P3 (SET)     –  Intrarea în meniu / 
Accesați meniul de configurare (țineți apăsat timp de 3 secunde) / 
                                   Înregistrare Pormen 
Taster P4 (↑) – Derulați în sus prin meniu 
                         Comandă rapidă pentru a schimba nivelul de putere 
Taster P5 (#) – Comandă rapidă pentru a intra în meniul de informații 
                         Temperatura gazelor arse și temperatura apei cazanului 
Taster P6 (↓) – Derulați în jos prin meniu 
                         Comandă rapidă pentru modificarea temperaturii apei în cazan 
6.1. Pornirea cazanului 

 
Prima punere în funcțiune a cazanului este efectuată de un tehnician de service 

autorizat sau de un alt producător expert al producătorului cazanului, iar cu acea ocazie 
sunt reglate temperaturile , ventilatorul și puterea de ardere. 

 

Puterea de 
ardere Faza lucru 

Temperatura 
setata 

     Temp. apa 
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Înainte de a porni cazanul, dozatorul  trebuie umplut, ca de fiecare dată când 
rezervorul de peleti este golit și reumplut, apăsând (3 sec.) Tasta P3 (SET) intrând în 
meniul „Service” și apoi intrând în „Umplerea dozatorului ”Prin schimbarea la ON și prin 
apăsarea butonului SET. Când peletii încep să cadă,  pregătiți din nou dozatorul din 
cupă în starea OFF, pentru a opri pornirea manuală a motorului melcului. 

În timpul aprinderii la primul test, poate aparea un pic de fum , deoarece coșul și 
cazanul sunt reci. 

Temperatura curentă a apei din cazan este scrisă cu litere mari în mijlocul ecranului. 
În partea dreaptă, temperatura dorită a apei  în cazan, adică acea temperatură la care 
cazanul intră în faza de Modulație (întreținere) și funcționează la o putere redusă în 
acea fază. În partea stângă este scrisă Puterea de ardere cu P1-P5 în funcție de 
puterea setată. 

 

Dacă doriți să modificați temperatura apei din cazan unde se va  efectua modulatia, 
apăsați butonul P6 și apăsați butoanele P4 (↑) și P6 (↓) pentru a selecta temperatura 
dorită. Când creșteți sau micșorați temperatura, apăsați tasta P3 (Set) pentru a salva 
temperatura. 
 
Dacă doriți să schimbați puterea de ardere, adică reduceți sau creșteți puterea 
cazanului în funcție de nevoile dvs., apăsați tasta P4, pe ecran va apărea opțiunea de 
selectare a puterii de ardere de la 1 la 5. Puterea 1 este cea mai mică putere în timp ce 
5 este cel mai înalt. Când schimbați puterea prin intermediul tastelor P4 (↑) și P6 (↓) 
pentru a selecta puterea dorită apăsând tasta P3 (Set), salvați. Acesta va afișa o putere 
de ardere diferită pe ecranul de pornire, dar sistemul va avea nevoie de un timp scurt 
pentru a schimba puterea și parametrii. Notă: Nu porniți modul de putere de ardere 
AUTO, deoarece nu garantează funcționarea în siguranță a cazanului. 
6.2. Aprinderea cazanului și condițiile de funcționare 

Cazanul este pornit apăsând butonul P2 (alimentare) mai mult de 3 sec. După 
aceea, sunt parcurse  următoarele stări funcționale ale cazanului: 

 Check Up - Verifica 

În faza de inspecție se verifică semnalele de intrare ale cazanului, adică corectitudinea sondelor. În 

această etapă, ventilatorul pentru gaze de ardere și ventilatorul principal funcționează la viteză 

maximă, iar melcul și bricheta sunt oprite. Faza de testare durează câteva secunde și daca nu sunut 

probleme de tiraj, începe faza de aprindere. 

 Ignition - Aprindere 

Faza de aprindere constă din patru subfaze 
alternante, care sunt: 
- Faza de preîncălzire 
- Faza de pre-transfer a peletilor 
- Faza de aprindere fixă 
- Faza de aprindere variabilă 
Pe afișaj apare mesajul IGNITION pe durata fazei de aprindere. Nu există marcaje speciale pe afișaj 

pentru subfaze.                      

 Ignition  Preheating – Preîncălzirea cu aprindere 

În această etapă, bricheta este încălzită înainte de începerea dozării peletilor. Pentru a aprinde peletii 
cât mai eficient posibil, este de dorit ca bricheta să fie deja încălzită în momentul în care începe dozarea 
peletilor. În acest stadiu bricheta este activă și melcul este inactiv. 
Ventilatoarele lucrează la o viteză mai mică pentru a accelera încălzirea brichetei.  

  Ignition Preload -  Preselectarea aprinderii 

În această fază, are loc dozarea inițială a peletilor, adică melcul introduce o anumită cantitate de 

peleti care este necesară pentru aprindere. În această etapă, bricheta, melcul, ventilatorul de fum și 

admisia de aer sunt active.  

  Ignition – Fixed Phase - Aprindere Aprindere fixă 
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Această fază reprezintă o perioadă fixă de timp care durează 180 de secunde și în cazul în care 

starea de aprindere a peletilor este atinsă înainte de expirarea acestei faze, aceasta va dura 

întotdeauna până la sfârșit și numai după expirarea perioadei fixe de timp intra in faza de stabilizare. În 

această etapă, bricheta, melcul și ventilatorul de gaze arse și ventilatorul de admisie a aerului sunt 

active.  

  Ignition – Variable Phase - Aprindere Aprindere variabilă 

Această fază apare după faza de aprindere fixă. Durata acestei faze este o perioadă de timp variabilă 

care durează până la momentul îndeplinirii condițiilor de aprindere, adică până la atingerea 

temperaturii gazelor arse de 30 ° C. În cazul în care starea de aprindere a cazanului este atinsă înainte 

de expirarea acestei faze, aceasta este întreruptă și apare următoarea fază - faza de stabilizare. 

Bricheta, melcul și ventilatoarele sunt active în această etapă.  

  Stabilization – Stabilizarea flacarii 

Faza de stabilizare reprezintă starea de tranziție între faza de aprindere și faza modului de 

funcționare. Această fază apare atunci când este îndeplinită starea de aprindere, adică atunci când 

temperatura gazelor de ardere atinge 30 ° C. Durează cinci minute și în acest timp melcul și 

ventilatoarele sunt active.  

  Run Mode - Mod de operare normal 

După faza de stabilizare, are loc faza de funcționare a cazanului. În această etapă, există cinci niveluri 

de putere care pot fi ajustate. În această etapă, bricheta este oprită în timp ce melcul, ventilatoarele și 

pompa sunt active și funcționează cu intensitate diferită în funcție de nivelul de putere al cuptorului. 

Cazanul funcționează la puterea setată până când sunt îndeplinite condițiile de modulație.  

 

  Modulation – Faza de modulare 

Cazanul intră în starea de modulație atunci când una dintre cele două condiții este îndeplinită: 

1. Când cazanul atinge temperatura setată a apei 

2. Dacă temperatura gazelor de ardere atinge o valoare mai mare de 220 ° C 

În starea de modulație, cazanul funcționează cu putere redusă, până când temperatura scade sub 

valoarea limită. 

  Stand by  

Cazanul intră în starea de așteptare atunci când una dintre cele două condiții este îndeplinită: 

1. Când cazanul atinge temperatura setată a apei, trece la modulație și continuă să crească 

temperatura apei prin inerție la o valoare cu 5 ° C mai mare decât temperatura setată a apei din 

cazan. 

2. Când termostatul extern (de cameră) a ajuns la temperatura setata 

În starea de așteptare, dozarea peletilor se oprește și cazanul se oprește. Cazanul este pornit din nou 

când temperatura apei din cazan scade cu 5 ° C sub valoarea setată, adică atunci când termostatul de 

cameră este dezactivat. 

    Safety – Siguranta 

Condiția de siguranță apare atunci când temperatura gazelor de ardere depășește 250 ° C sau când 

temperatura apei cazanului ajunge la 85 ° C. În această etapă, dozarea peletilor este oprită până când 

temperatura gazelor arse scade sub 250 ° C sau temperatura apei cazanului sub 85 ° C. Dacă nu există o 

scădere a temperaturii în următoarele 60 de secunde, cazanul intră în starea de alarmă și afișează 

mesajul Er04 sau Er05. 

   Extingushing – Stingere  

Cazanul se opreste apăsând butonul P2 mai mult de 3 secunde. Apoi vine faza de stingere în care se 

oprește dozarea peletilor și ventilatoarele și pompa funcționează cu capacitatea maximă pentru a răci 

cazanul cât mai curând posibil. Durata minimă a fazei de stingere este de 300 de secunde și condiția ca 

cuptorul să fie complet oprit este ca temperatura gazelor de ardere să fie mai mică de 50 ° C. 
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   OFF - Dezactivare 

În această stare, cazanul este oprit (ventilatoarele, pompa, bricheta și melcul nu sunt active). 

  

   Block - Blocare 

O stare de blocare apare în caz de eroare sau alarmă. În starea blocată, ventilatorul de evacuare, 

melcul și bricheta sunt oprite. Pentru a ieși, țineți apăsată tasta P2 timp de 3 secunde: dacă nu mai 

există condiții de blocare sau nu există o cauză  de alarmare, sistemul se va opri.  

   Recover Ignition - Recuperarea aprinderii 

Cazanul intră în această fază în două cazuri: 

1. Dacă sursa de alimentare este întreruptă în modul de funcționare și temperatura gazelor arse este 

mai mare de 40 ° C. 

2. Apăsând comutatorul principal în timp ce arzatorul se află în faza de stingere.  

 
 
 
 
 

 
 

6.3. Erori care pot apărea 

 

Kod aparut 

(alarma) 
Explicatii (alarma) 

Er01 Termostat de siguranță activat 

Er02 Termostat de siguranță pentru țevi activat 

Er03 Stingere din cauza temperaturii prea scăzute a gazelor arse 

Er04 Stingere din cauza temperaturii excesive a apei din cazan 

Er05 Stingere din cauza temperaturii excesive a gazelor arse 

Er06 Termostat de siguranță pe carcasa melcului activat 

Er07 Eroare codificator. Semnalul lipsește 

Er08 Eroare codificator. Incapacitatea de a regla viteza 

Er09 Presiunea apei este prea mică 

Er10 Presiunea apei este prea mare 

Er11 Eroare din cauza unei probleme de ceas intern 

Er12 Stingerea din cauza aprinderii eșuate 

Er15 Pană de curent mai mare de 50 de minute 

Er16 Eroare de comunicare RS485 

Er17 Eroare regulator debit aer 

Er18 Dispariția peletilor 

Er25 Eroare curățare motor  

Er39 Regulatorul debitului de aer defect 

Er41 Debitul minim de aer în faza CHECK UP nu este atins 

Er42 Debitul maxim de aer realizat 

Er44 Eroare cu micropecific pe ușa inferioară 

Er47 Eroare semnal codificator șurub 

Er48 Eroare din cauza incapacității de a regla turația motorului melcului 
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După apariția unei erori, sistemul intră într-un blocaj sau întrerupere. Erorile sunt șterse 
ținând apăsat butonul de pornire, dar asigurați-vă că verificați dacă există o eroare sau 
sunați un tehnician de service pentru o consultație. 
 
Cea mai comună eroare pe care utilizatorul o poate corecta este: 
Er12- Din cauza aprinderii eșuate, care poate apărea ca cauză a peletilor umezi, 
dozarea insuficientă a peletilor în foc, ventilator slab sau din cauza înfundării etc. 
Dacă apare această eroare, goliți cupa de ardere a peletilor și repetați procedura 
de aprindere. Paharul este golit pentru a nu supraîncărca paharul și apariția unei 
cantități mai mari de fum și, astfel, pentru apariția monoxidului de carbon, care 
este exploziv. Dacă nu reusiti pornirea, apelati  tehnicianul de service.  
 
5.3. Punerea în funcțiune a cazanului 

 
Cazanul este pus în funcțiune de către o persoană autorizată-service unde: 
- verifică dacă au fost luate toate măsurile de securitate, după cum urmează: 
- că instalarea a fost efectuată în conformitate cu condițiile date care se aplică în camera cazanului; 
- că nu pot apărea arsuri și alte răni, 
- că materialele inflamabile au fost îndepărtate de pe suprafețele încălzite și că nu poate apărea niciun 

incendiu; 
- pune semne de avertizare de pericol, 
- pune în funcțiune cazanul conform informațiilor primite de la Šukom, 
- instruieste proprietarul cazanului cu o descriere a comenzilor și comenzilor pe care le poate face pe 

afișaj; 
- furnizează proprietarului o listă de avertizare pentru pericolele care pot apărea în timpul funcționării; 
- acordă proprietarului un card de garanție care este tipărit în două exemplare semnate de tehnicianul de 

service și de client. 
- Tehnicianul de service returnează un exemplar producătorului. 
- Oferă un certificat de garantie cu raport de service în două exemplare, unul pentru client și celălalt 

returnat producătorului 
 
 
 
 
 

 

5.4 Semne de avertizare 

 

 Semnele de avertizare sunt aratate mai sus: 
 
 

sunt lipite de cazan. 
Notă importantă: 

Ușa cazanului nu trebuie deschisă în timpul funcționării, deoarece există riscul de ardere explozivă 
a monoxidului de carbon în contact cu aerul! 
 
NOTE: 
 
• NU vă apropiați și nu atingeți ușa cazanului în timpul funcționării cazanului. Există un PERICOL DE 
ARSURI. 
• NU vă apropiați și nu atingeți cosul de fum în timpul funcționării cazanului. Există un PERICOL DE 
ARSURI. 
• În timpul funcționării cazanului, NU efectuați nicio curățare a sistemului de încălzire. 
• NU îndepărtați cenușa în timpul funcționării cazanului. 
• NU permiteți copiilor și animalelor să se apropie de cazanul cu peleți. 
• URMAȚI INSTRUCȚIUNILE MENȚIONATE ÎN ACEST DOCUMENT Pentru a utiliza în mod 
corespunzător cazanul, urmați următoarele sfaturi: 
• Utilizați numai combustibil recomandat de producătorul cazanului. 
• Înainte de a începe orice lucrare la cazan, asigurați-vă că cazanul și cenușa din acesta sunt reci, mai ales 
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înainte de a atinge cazanul. 
• Respectați instrucțiunile de întreținere. 
• NU folosiți cazanul cu peleți în caz de defecțiune sau alte nereguli, sunete neobișnuite și / sau dacă 
suspectați o defecțiune, contactați IMEDIAT un centru de service autorizat. 
• NU udați cazanul și nu stingeți focul din cupa de ardere cu apă. 
• NU folosiți cazanul cu peleți ca suport sau ca mijloc de susținere a altor obiecte. 
• Nu lăsați capacul rezervorului de peleti deschis. 
• NU folosiți cazanul ca  incinerator de deșeuri. 
• Asigurați-vă întotdeauna siguranța maximă. 
 
 

7.1 Curățarea și întreținerea cazanului 

 
Curățarea și întreținerea cazanului este o condiție esențială pentru funcționarea economică a cazanului și 
durata de viață lungă a acestuia. 
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 conexiunii dintre 
murdărie și umezeală din condens. 
 
În timpul arderii biomasei ca produs al arderii apar: cenușă, diverse impurități (de obicei nemetalice), dar și 
în timpul arderii materialelor foarte umede și a hidrocarburilor grele ne-arse sub formă de rășină. Prin 
urmare, sistemul care pornește de la cazan la ventilatorul de gaze arse TREBUIE curățat în mod regulat. 
 
Curățarea cazanului este împărțită în: 
 zilnic, 
 săptămânal, 

 pe lună 
ATENȚIE: Asigurați-vă că cazanul cu peleți și cenușa din el sunt reci! Toată curățarea se 
efectuează când cazanul este oprit și rece. 

7.1.1. Curatenie zilnica 

 
Curățarea zilnică a cazanului se face zilnic sau la fiecare câteva zile, în funcție de temperatura exterioară și 
de calitatea peletilor. Cenușa și praful ne-ars sunt curățate. O spatulă furnizată împreună cu cazanul este 
utilizată pentru curățarea manuală. 
Cel mai bine este să curățați cu un aspirator de cenușă care nu face parte integrantă din livrarea cazanului. 
 
Procedură: 
 deschideți ușa cazanului, 
 curățați suportul pentru cupe cu un aspirator de cenușă (Fig. 1) 
 curățați fundul cazanului cu spatula furnizată (Fig.2) 
 deschideți ușa superioară a cazanului și trageți capetele turbulatoarelor înainte și înapoi (Fig.3) 

 
 
   Figura 1     Figura 2 Figura 3     
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ocistiti

odšrafiti

otvoriti

A

7.1.2. Curățenie săptămânală 
 

 În curățenia săptămânală, includeți toate acțiunile legate de curățarea zilnică cu 
adăugarea curățării zonei de sub turbulatori cu o spatulă (imaginea 4 i 4.1). 

       
 
   Figura 4              Figura 4.1 

 
 separați cupa de ardere de tubul mai ușor și trageți-o afară, 
 
 
 ridicați grătarul de ardere și separați-l de recipientul inferior și curățați ambele de praf 

 
 
NOTĂ: curățați deschiderea care intră în recipient de cenușa sau peletii rămasi. 

După curățare, cupa trebuie atașată la peretele lateral al cazanului ca în Figura 5. 

   Figura 5  
 
 

7.1.3. Curățenie lunară 

 
Curățarea lunară și curățenia la sfârșitul sezonului includ toate procedurile de la curățarea 

săptămânală cu curățarea suplimentară a camerei de sedimentare 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5       

Figura 6 
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Pentru a curăța camera de sedimentare, este necesar să deșurubați șuruburile de pe una dintre 
deschiderile laterale ale camerei de sedimentare (A) situate pe partea din spate a cazanului (Figura 5) și 
îndepărtați funinginea și praful din interiorul depozitului. 
 
În același timp, deșurubați șuruburile ventilatorului (Fig. 6), deschideți-l și periați paletele ventilatorului. 
Ventilatorul de gaze arse este cel mai sensibil la murdăria care se lipeste de rotorul ventilatorului. 
Deșurubați șuruburile de pe ușa coșului de fum, deschideți-le și curățați bine partea rotativă a ventilatorului 
(rotorul). Curățați aripioarele cu o perie și o spatulă. 
După curățare, închideți și sigilați ușa coșului cu un ventilator și strângeți șuruburile. 

 


