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Stimate Client, 
 

Am dori să vă mulţumim pentru că aţi ales produsul de înaltă 
calitate DEFRO, care vă va asigura siguranţă şi fiabilitate operaţională.  

În poziţia de clienți ai DEFRO, puteți conta întotdeauna pe ajutorul 
centrului de Service DEFRO, care este pregătit să asigure eficienţa 
continuă a centralei dumneavoastră.  

 
Vă rugăm să notaţi că, pentru a utiliza în condiţii de siguranţă şi 

eficient Cazanul de încălzit, este crucial să vă familiarizaţi cu următoarele 
instrucţiuni.  
• Familiarizaţi-vă cu Manualul de Utilizare – aici puteţi găsi remarci utile 
privind funcţionarea corectă a centralei. 
• Verificați dacă ați primit toate piesele și verificați integritatea cazanului 
dacă nu fost avariată în timpul transportului.  
• Verificați datele de pe placa cazanului, comparând datele cu certificatul 
de garanție.  
• Înainte de punerea în funcțiune, verificați conexiunile pentru încălzirea 
centrală şi conexiunile pentru evacuarea gazelor de ardere şi comparaţi 
cu recomandările de conectare incluse în acest manual şi cu 
reglementările naţionale corespunzătoare.  

 
În timpul utilizării cazanului trebuie respectate normele de bază referitoare la 
utilizarea cazanului.  
•  nu deschideți ușa în timpul funcţionării centralei. 
• capacul containerului pentru combustibil trebuie să fie bine închis în 
timpul funcţionării centralei. 
•  trebuie evitată golirea completă a containerului de combustibil.  

 
Dacă este necesară o intervenţie, contactaţi întotdeauna Centrul 

de Service DEFRO sau Service-ul autorizat DEFRO Service, pentru că 
numai aceşti colaboratori agreaţi posedă piesele de schimb originale şi 
sunt pregătiţi adecvat pentru a instala și opera centralele DEFRO. 

 
 

 

, 

DEFRO Sp. z o.o. Sp. k. 
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Stimate Client, 
 
Dorim să vă informăm că depunem toate eforturile să 
oferim produse de calitate care să respecte cele mai 
stricte standarde şi să garanteze siguranţa în operare. 
Toate cazanele sunt produse respectând cerințele 
normelor și directivelor EU relevante și poartă inscripția 
CE pe baza Declarație de Conformitate EC. 

 

CE 
 
Părerea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. 
Suntem recunoscători pentru toate remarcile şi 
propunerile care vin din partea dumneavoastră, referitoare 
la echipamentul nostru şi serviciile furnizate de partenerii 

noştri şi departamentele de service.  
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1. INFORMAŢII GENERALE. 
 

Manualul de utilizare este parte integrantă şi importantă a produsului 
şi trebuie predat noului proprietar în cazul înstrăinării acestuia. Utilizatorul 
trebuie să citească atent manualul şi să îl păstreze pentru referinţe 
viitoare, pentru că toate remarcile incluse aici reprezintă linii directoare 
importante referitoare la siguranţa în timpul instalării, utilizării şi 
întreţinerii.  

Instalarea centralei trebuie derulată în conformitate cu standardele 
obligatorii în ţara de destinaţie, în conformitate cu liniile directoare ale 
fabricantului şi apelând la personal calificat. Instalarea neadecvată a 
aparatului poate cauza accidentarea unor persoane sau pagube 
materiale pentru care fabricantul nu își asumă nici un fel de răspundere. 

Cazanul poate fi utilizat doar în scopul în care a fost fabricat. Orice 
altă utilizare va fi considerată neadecvată și în consecință periculoasă. 

În cazul unor erori în timpul instalării, utilizării sau lucrărilor de 
mentenanță determinate de nerespectarea legislaţiei, reglementărilor în 
vigoare sau instrucţiunilor conţinute în acest manual (sau în altele, livrate 
de fabricant), fabricantul refuză orice responsabilitate contractuală sau 
necontractuală pentru daunele rezultate şi anulează garanţia pentru 
echipament.  

Alegerea unităţilor de încălzire pentru încălzirea facilităţilor cu mai 
multe construcţii se realizează pe baza unui bilanț termic al clădirilor, cu 
atenţie specială la pierderile care rezultă din transferul termic.  

Datele tehnice care permit selectarea aproximativă a centralei sunt 
prezentate în Tabelul nr. 4. Puterea centralei trebuie aleasă cu o marjă 
de 10% faţă de cerinţele reale, care rezultă din bilanțul termic al clădirii. 

 
Toate informaţiile importante din acest manual de utilizare sunt 

semnalate prin  marcaje care atrag atenţia utilizatorului asupra pericolelor 
care pot fi prezente în timpul funcţionării centralei. Simbolurile utilizate în 
text sunt explicate mai jos: 

Pictogramele pentru informaţii, avertismente şi interdicţii care indică 
diverse tipuri de pericole sunt amplasate şi pe centrală.  

 
 

 
Înainte de a porni 
dispozitivul, citiţi 
Manualul de Utilizare. 

 
 
 
 
 

Atenţie! 
Suprafaţă fierbinte! 
Risc de ardere! 

 
 
 
 
 

Nu staţi niciodată în 
faţa uşii centralei 
când o deschideţi. 
Risc de ardere! 

 

 
 
 

Nu puneţi mâinile în spaţiul de 
lucru al axului melcat în timpul 
funcţionării centralei. 
Pericol de daună 
permanentă! 

 
 

Pericol! 
Ameninţare directă la viaţă şi sănătate! 

 
 
 
 

Pericol! 
Pericol de electrocutare! 

 
 
 
 

 

Atenție! Echipament și mediu natural în pericol! 
 
 
 
 

Pericol! 
Risc de ardere! 

 
 

 
 

  Sugestii! Informaţii şi sfaturi utile. 

 

 
Conexiunile la sistemul electric 
pot fi executate doar de un 
electrician cu certificările 
corespunzătoare. 

 
 

 
 

Înainte de operaţiile de 
service sau reparaţii, 
scoateţi ştecherul din 
priză.  

 
 

 
Nu conectaţi 
dispozitivul la rețea, 
dacă priza, cablul  sau 
ștecherul sunt defecte. 

 
 
 

Capacul containerului 
trebuie să fie închis etanş 
în timpul funcţionării 
centralei. Pericol de retur 
al flăcării către container  
şi risc de incendiu! 

 

 
Este interzis să se îndepărteze 
protecţiile controlerului electronic 
sau ale ventilatorului, să se 
intervină sau să se aducă 
modificări la conexiunile electrice 
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2. DOMENIUL DE UTILIZARE. 
Cazanele SMART EKOPELL sunt destinate pentru încălzirea apei în 

sisteme de încălzire centrală până la temperaturi care nu depășesc 80°C 
pe turul centralei și cu o presiune de funcţionare care nu depăşeşte 2.5 
bar. Centralele de tip SMART EKOPELL pot fi instalate în sisteme de 
încălzire închise, cu condiţia să fie utilizată unitatea de protecție, în forma 
echipamentelor de siguranță, și un dispozitiv fiabil care să îndepărteze 
excesul de putere termică, prin serpentina de răcire conectată la rețeaua 
de alimentare cu apă prin intermediul supapei termostatice.  Într-un astfel 
de caz, sistemul de centrală şi echipamentul utilizat trebuie să respecte 
cerinţele standardelor PN-EN-12828 și PN-EN 303-5, iar presiunea 
maximă de funcţionare este egală cu 2.5 bar. 

Sugestie! 
Centralele SMART EKOPELL sunt aprobate pentru utilizarea 
ca surse în sisteme de încălzire unde temperatura apei nu 
depăşeşte 90°C. 

Soluțiile de proiectare a camerei sunt protejate de patente.  
Camera de ardere este limitată de partiţiile verticale cu apă care 

creează canale de gaze. Numărul de partiţii şi amplasarea lor depind de 
puterea termică a centralei. Mixerele pentru gaze de ardere sunt 
amplasate în canalele de ardere. Acestea amplifică viteza schimbului 
termic de la gazele de ardere. Cazanul poate fi echipat cu arzător cu 
peleți standard (S), arzător cu peleți cu curățare mecanică (L) sau arzător 
cu peleți cu curățare pneumatică (P). Controlul funcţionării arzătorului 
este implementat cu ajutorul modulului corespunzător. 

Cazanul este echipat cu cameră de ardere cu alimentare manuală 
amplasată deasupra camerei de ardere a arzătorului de peleți. Este 
formată din grătar din fontă în formă de bare demontabile. Înainte de  
utilizarea camerei de ardere cu alimentare manuală, grătarul din fontă 
trebuie amplasat pe tăvile localizate deasupra de camerei de ardere cu 
peleți pe peretele frontal şi posterior al camerei de ardere. Îndepărtaţi şi 
componentele din camera secundară de ardere. 

Centralele SMART EKOPELL pot fi instalate şi dotate cu 
protecţie în instalaţii închise conform EN-12828:2006 – 
Instalaţii de încălzire în clădiri. Proiectarea instalaţiilor de 
încălzire centrală cu apă caldă. În cazul instalării cazanului în 
instalaţie închis acesta trebuie protejat conform prescripţiilor 
standardului EN 12828, respectiv se va monta un dispozitiv 
adiţional pentru preluarea şi transportul excesului de căldură 
conform prescripţiilor standardului EN 303-5: Cazane pentru 
încălzire. Partrea a 5-a: Cazane pentru încălzire pe 
combustibili solizi cu încărcare manuală sau automată cu 
puteri de până la 500 kW.  
 

Cazanele SMART EKOPELL sunt utilizate în sisteme de încălzire 
centrală şi sisteme de apă caldă, atât gravitaționale, cât și cu circulație 
forțată. Aceste cazane sunt destinate pentru încălzirea clădirilor 
rezidențiale unifamiliale sau unor clădiri publice mai mici. 
Aceste cazane se pot conecta la alte instalații de încălzire cu apă caldă 
prin schimbătoare de căldură.  
Cazanele SMART EKOPELL trebuie instalate conform instrucțiunilor 
prezentului manual în conformitate cu prescripțiile tehnice ISCIR PT A-1.  
  
În cazanele SMART EKOPELL, procesul de ardere este comandat de un 
controler electronic şi prin urmare cazanul nu necesită asistenţă service 
în mod constant şi nici o supraveghere directă. Cu toate acestea conform 
reglementărilor în vigoare este necesară supervizarea cazanului, în 
special în cazul unor pene de curent electric, când oprirea pompei de 
circulaţie prin lipsa transportului căldurii poate duce la creşterea bruscă a 
temperaturii din cazan. Din acest motiv este de preferat ca înstalaţia să 
fie executată cu by-pass gravitaţional cu o supapă diferenţială prin care în 
caz de pană de curent în mod automat se va descărca automat excesul 
de apă căldă din cazan. 
 

Notă!                                                                                         
Supervizarea cazanului în sensul controlului zilnic al 
parametrilor de funcţionare este necesară datorit modului 
specific de funcţionare al instalaţiilor de încălzire centrală cu 
cazane pe combustibil solid. Supravegherea permanentă a 
cazanului este necesară doar în cazul eventualelor pene de 
curent electric! 

 

Grătarul de urgență este menit arderii pe termen scurt a 
combustibililor solizi în cazul în care utilizarea alimentatorului 
automat de combustibil este imposibilă.  
Utilizarea pe termen lung a grătarului de urgenţă poate 
conduce la avarierea alimentatorului sau grătarului.  

 
Gazele de ardere sunt îndepărtate către coş printr-un canal de gaze 

amplasat în peretele posterior al centralei. Îndepărtarea gazelor de 
ardere susţine funcţionarea ventilatorului de aerisire instalat în canalul de 
gaze arse al centralei. 

Centralele SMART EKOPELL sunt echipate cu un dispozitiv instalat 
în învelişul cu apă, care are menirea de a evacua excesul de căldură. 
Acest dispozitiv are forma unui schimbător de căldură, cu o conductă cu 
eficienţă ridicată, dotată cu o serpentină.  

Pentru curăţare şi mentenanța periodică, Cazanul este echipată cu 
uşi pentru curăţenie închise şi etanșate, tavă colectoare de cenuşă şi uşi 
la camera de ardere. Uşile pentru curăţenie, care permit accesul pentru 
curăţarea canalelor de gaze, sunt amplasate în peretele superior.  

Containerul/ rezervorul de combustibil este echipat cu un container de 
colectare cu capac mobil.  
Pentru a reduce pierderile de căldură, suprafaţa exterioară a 

centralei este izolată de mediu cu ajutorul carcasei exterioare realizată 
din tablă de oţel, sub care se află o izolaţie termică realizată din vată 
minerală fără azbest. 

Controlerul electronic realizează continuu măsurători de temperatură 
ale apei din centrală şi adaptează adecvat funcţionarea alimentatorului şi 
ventilatorului.  

În acelaşi timp, controlerul controlează funcţionarea pompei în 
sistem. Controlerul este echipat cu un senzor de control temperatură şi 
un limitator de siguranţă pentru temperatură, care au ca efect închiderea 
alimentării electrice a ventilatorului şi moto-reductorului alimentatorului, în 
cazul în care temperatura apei creşte peste 95°. Mai mult, Cazanul este 
echipată cu un termometru cu capilar care slujeşte ca înlocuitor de cititor 
temperatură pentru apa de evacuare din centrală.  

Sugestie! 
Descrierea detaliată a construcţiei şi funcţionării controlerului 
electronic şi a ventilatorului este inclusă în manualele de 
utilizare din această documentaţie.  
Recomandările manualului de utilizare pentru controler şi 
ventilator trebuie respectate necondiţionat.  

3. DESCRIEREA CAZANULUI. 
Cazanele SMART EKOPELL sunt executate în forma unor prisme 

dreptunghiulare, cu pereţi dubli consolidaţi cu buloane ancorate, închise 
din exterior cu manta de apă. Partea superioară a camerei de ardere este 
şi ea închisă cu o manta de apă.  

Camera de ardere este echipată cu arzător de peleți prevăzut cu 
container, adaptat pentru arderea biomasei. Combustibilul necesar pentru 
procesul de ardere este transportat din containerul pentru combustibil, 
amplasat lângă centrală, utilizând un ax melcat transportor automat. În 
arzător au loc toate procesele care conduc la arderea combustibilului 
distribuit, în prezenţa aerului furnizat de ventilatorul cu tiraj forţat 
amplasat sub carcasa arzătorului. Aerul forţat este separat în camera de 
aer. Curentul de aer furnizat de ventilatorul cu tiraj forţat acţionat de un 
motor electric este controlat de controlerul electronic. Mai mult, Cazanul 
este echipată cu încălzitor, utilizat pentru aprinderea combustibilului în 
timpul stadiului de pornire a centralei (aprinderea automată a 
combustibilului). Aprinderea automată a combustibilului şi sistemul de 
mentenanță al flăcării după atingerea temperaturii necesare determină 
funcţionarea centralei chiar şi la o cerere redusă de putere termică. 

A doua cameră de ardere, în forma duzei post-ardere şi a 
componentei care reflectă fasciculul, este amplasată deasupra camerei 
de ardere automată. Arderea secundară permite postcombustia 
produşilor de ardere şi precipitarea unei cantităţi semnificative de prafuri 
provenind din gazele arse.   

Sugestie! 
Pentru a asigura funcţionarea corectă a centralei, cerinţa 
minimă de căldură ar trebui să fie egală cu 30% din puterea 
nominală. 
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Echipament standard pentru centrală Unitate Cantitate 

Manualul de utilizare al centralei Buc. 1 

Manual de utilizare şi garanţie pentru 
controlerul electronic  

Buc. 1 

Card de garanţie pentru ventilatorul de 
aerisire  

Buc. 1/1 

Controler electronic  Buc. 1 

Ventilator  Buc. 1 

Sistem de alimentare cu combustibil cu  
arzător 

set 1 

Container de combustibil Buc. 1 

Termometru analogic Buc. 1 

Unelte pentru deservirea boilerului set 1 

Picioare pentru echilibrarea centralei* Buc. 4 

Camera secundară de ardere Buc. 1 

Ventilator de aerisire* Buc. 1 

Fitinguri de siguranţă Buc. 1 

Supapă termostatică BVTS  Buc. 1 

Conductă de răcire cu serpentină set 1 

Grătar cu bare din fontă set 1 

Swirlers set 1 

 

type/dimensi
on 

A 
width 

B 
depth 

C 
height 

D 
width x height 

12 310 310 210 310x190 

16 360 310 210 360x190 

20 360 310 210 360x190 

24 360 310 212 360x190 

28 360 310 270 360x240 

38 360 310 380 360x240 

 

4. ECHIPAMENTUL CENTRALEI. 
 

Centralele sunt livrate pe un palet, învelite în foile şi complet 
asamblate. Obiectul livrării poate include componente şi subansamble 
suplimentare, conform comenzii utilizatorului. Componentele standard şi 
echipamentul suplimentar al centralei sunt specificate în Tabelul 1. 

Tabelul 1. Echipament centrală 

Un tip şi sortiment corect de peleţi asigură: 
• Funcţionarea fără erori a centralei, 
• Economie de combustibil, în comparaţie cu tipurile de calitate inferioară,   
• Emisie redusă de substanţe chimice dăunătoare. 

 
Este interzisă utilizarea materialelor plastice pentru pornirea 

focului pe grătarul de ardere cu tiraj! 
Se recomandă utilizarea cărbunelui dur pentru scopuri energetice, 

sortimentul cărbune nucă (clasa 24/14), în conformitate cu PN-91/G-
04510, în cazul arderii în centrală pe grătarul superior din fontă. De 
asemenea, combustibilii cu flăcări lungi, cum ar fi: cărbunele brun şi 
lemnul, în diverse forme, ca aşchii, surcele etc., pot fi arşi pe grătarele 
superioare.  

Este interzis să ardeţi următoarele articole pe grătarul de urgenţă: 
● Lemn umed, 
● Plăci aglomerate sau materiale placate sau neplacate, 
● hârtie, cartoane şi haine vechi, 
● materiale plastice şi materiale plastice spongioase, 
● lemn protejat cu agenţi de protecţie pentru lemn, 
● alte materiale solide sau lichide, cu excepţia combustibilului 

recomandat, 
● lichide inflamabile. 

 
Notă!                                                                                     
Golirea completă a containerului de combustibil trebuie 
evitată. Nivelul minim de umplere al containerului pentru 
combustibil este de  25% din capacitatea sa. 

Sugestie! 
P.W. DEFRO sp. z o.o. Sp. k. nu îşi asumă răspunderea pentru 
defecţiunile determinate sau pentru arderea necorespunzătoare a 
combustibilului, în cazul în care combustibilul utilizat este interzis.  

Sugestie! 
Utilizatorul trebuie să se familiarizeze cu remarcile privind 
mentenanța şi închiderea alimentatorului de combustibil 
prezentate la punctul 12.3. din acest manual de utilizare.  

 
 
*informaţii despre livrarea dumneavoastră, conform manualului, de la paginile 45-49. 

Sugestie!                                                                  
Utilizarea altor piese decât cele recomandate de P.W. DEFRO 
Sp. z o.o. Sp. k duce la PIERDEREA GARANŢIEI!!! 

 
5. PARAMETRII COMBUSTIBILULUI. 

 
Funcţionarea fără probleme a centralei cu axul melcat depinde de 

utilizarea combustibilului adecvat. Combustibilul pentru centralele de 
încălzire de tipul SMART EKOPELL este peletul granulat din rumeguş–
realizat conform PN-EN 14961-2:2011, clasa A1, cu următorii parametri: 

• Diametrul produsului granulat:  Ø 6-8 mm 
• Lungimea produsului granulat:   3.15-40 mm 
• Valoare calorică:    16.5-19.0 MJ/kg 
• Conţinut de sulf: max. 0.03 % 
• Umiditate: max. 10 % 
• Conţinut de cenuşă: max. 0.7 % 
• Densitate vrac: >600 kg/m3 

 

6. DATE TEHNICE 

Pericol!                                                            

Starea garniturii capacului containerului trebuie verificată 
periodic. După închiderea containerului, garnitura trebuie să 
adere perfect la suprafaţă.  
Este interzisă prezenţa spaţiilor libere şi a golurilor dintre 
capac şi containerul pentru combustibil. 

 Sugestie! 
Tipul de centrală SMART EKOPELL nu este un cuptor proiectat 
pentru arderea deşeurilor. Nu ardeţi combustibili interzişi în 
centrală.  

Dimensiunile orificiului de încărcare şi ale camerei de ardere pentru înlocuire 
sunt enumerate în tabelul de mai jos. 

 

Tabelul 2. Dimensiunile camerei de ardere şi ale orificiului de încărcare 

D 

C A 

B 
 
 
 
 
 

În timpul selectării peletului, utilizatorul trebuie să acorde o atenţie 
specială combustibilului provenit din surse nesigure, datorită conţinutului 
posibil de contaminanţi mecanici din combustibil, în forma pietrelor sau 
altor ingrediente inflamabile, care pot deteriora calitatea arderii şi 
frecvenţa defecţiunilor alimentatorului.  

 
 
 
 

Imaginea 1. Dimensiunile camerei de ardere şi a orificiului de încărcare. 
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Imaginea 2. Dimensiunile de bază ale centralelor. 

F G J I 

H K 

Atenţie! * În cazul utilizării picioarelor de reglare, dimensiunea A1, A2, A3, B, D creşte de la min. 38 mm la max. 50 mm 

Tabelul 3: Dimensiunile de bază ale centralelor. 
 

tip/dimensiune A
1 

A2 A3 B C D E F G H I J K 
pic. 3 
item 
7 

pic. 3 
item 8 

pic. 3 
item 9 

12 15
6 

859 126 981 Ø127 1002 1378 513 Ø573 1105 609 253 1238 G 1½” G 1½” G ½” 

16 15
6 

859 126 981 Ø127 1002 1378 532 Ø573 1155 609 253 1238 G 1½” G 1½” G ½” 

20 15
6 

859 126 981 Ø127 1002 1378 532 Ø573 1155 669 253 1345 G 1½” G 1½” G ½” 

24 15
6 

859 126 981 Ø127 1002 1378 532 Ø573 1155 739 253 1415 G 1½” G 1½” G ½” 

28 15
6 

968 126 1110 Ø127 1111 1378 532 Ø573 1155 739 278 1440 G 1½” G 1½” G ½” 

38 15
6 

1078 126 1220 Ø127 1221 1378 532 Ø573 1155 739 278 1440 G 1½” G 1½” G ½” 

ATENŢIE! Fabricantul îşi rezervă dreptul de a introduce modificări de construcţie şi schimbări în documentaţia centralei, asociate modernizării şi optimizării 
dispozitivului.  

6 

7 21 14 15 16 
13 

2 
 

12 
 

1 3 
 
 
 

24 
 
 

25 9 8  
22 23 11 

 

18 10 
19 

20 
 
 
 
 

 
17 

 
 

4 5 
 

 
 

Imaginea 3. Componentele de bază ale centralelor. 
1-centrală de încălzire; 2-uşi pentru curăţenie; 3-uşi cameră ardere şi uşi tavă colectoare cenuşă; 4-arzător peleţi; 5-combustibil alimentare conductă specială; 6-
motoreductor al sistemului de alimentare; 7-conexiune alimentare; 8-conexiune retur; 9-conexiune purjare; 10-container combustibil; 11-capac container; 12-panou de 
conexiuni; 13-afişaj controler; 14-termometru analogic; 15-diodă STB; 16-senzor de temperatură STB; 17-comutator de închidere; 18-bucşă de asamblare pentru senzorul 
de temperatură al gazelor de ardere; 19-conector de evacuare gaze de ardere; 20-ventilator de evacuare, 21-conductă cu serpentină de siguranţă cu supapă BVTS; 22-
panou de conectare pentru tuburi capilare; 23-uşi superioare de drenaj; 24-picioare pentru reglarea centralelor; 25-orificiu de inspecţie al containerului de combustibil. 
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Specificaţie / tip centrală  Unitate 12 16 20 24 28 38 

Putere nominală kW 12 16 20 24 28 38 

Putere minimă kW 3.6 4.8 6.0 7.2 8.4 11.4 

Interval de putere kW 3.6-12 4.8-16 6.0-20 7.2-24 8.4-28 11.4-38 

Clasa boilerului conform standardului PN-EN 303-5  - 

Zona de încălzire m2 1.6 1.8 2.2 2.6 3.2 3.6 

Căldură redată în mediu kW 0.29 0.38 0.48 0.58 0.67 0.91 

Zona camerelor încălzite * m2 la 120 la 160 la 200 la 240 la 280 la 380 

Combustibil primar  Granule de rumeguş - pelet Ø 6-8 mm 

Clasă combustibil  Combustibil biogenic - C1 

Capacitatea containerului de combustibil** kg ~120 ~120 ~120 ~120 ~120 ~120 

Volumul cuptorului de urgenţă  dm3 ~20 ~23 ~23 ~23 ~30 ~42 

Consum de combustibil*** kg/h 2.8 3.8 4.7 5.6 6.6 8.5 

Timp de ardere cu putere nominală *** h ~43 ~32 ~26 ~21 ~18 ~14 

Eficienţă termică optimă % ~90 

Presiune de lucru permisă max.  bar 2.5 

Circulaţia necesară a gazului de ardere mbar 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28 0.29 

Temperatura gazului de ardere la putere nominală 

                                                   la putere minimă
  

°C 

°C 

~120 

Lipsă date 

Curentul gazului de ardere 
Pentru putere nominală 

Pentru putere minimă 

g/s 

g/s 

8.2 

2.5 

11.0 

3.3 

13.7 

4.1 

16.4 

4.9 

19.2 

5.8 

24.7 

7.4 

Temperatura min./max. a apei de alimentare  °C 65/80 

Temperatura min. a apei de retur °C 55 

Intervalul de ajustare a temperaturii °C 45-80 

Greutate boiler kg Lipsă date 

 

Lipsă date 

 

Lipsă date 

 

Lipsă date 

 

Lipsă date 

 

Lipsă date 

 Capacitatea tancului de apă al boilerului l 51 57 64 73 86 98 

Rezistenţa debitului prin 
centrală la puterea nominală 

 ΔT=10K  

ΔT=20K 
mbar 

mbar 

Lipsă date 

no data 

Lipsă date 

no data 

Lipsă date 

no data 

Lipsă date 

 

no data 

Lipsă date 

no data 

Lipsă date 

no data 

Dimensiunile căminului 
cm x cm 

Ø mm 

14x14 

160 

14x14 

160 

14x14 

160 

15x15 

170 

16x16 

180 

18x18 

200 

Înălţimea minima a căminului m 6 6.5 7 7.5 8 9 

Alimentare  V/Hz ~230V/50Hz 

Consumul maxim de putere 
(funcţionare/pornire) 

Versiunea S W 112/1112 112/1112 112/1112 112/1112 187/1187 187/1187 

Versiunea L W 112/627 112/627 112/627 112/627 187/702 187/702 

Versiunea P W 112/1512 112/1512 112/1512 112/1512 187/1587 187/1587 

Lăţime mm 1105 1155 1155 1155 1155 1155 

Adâncime mm 1238 1238 1345 1415 1440 1440 

Înălţime**** mm 1378 1378 1378 1378 1378 1378 

Dimensiunile orificiului de încărcare mm 310x190 360x190 360x190 360x190 360x240 360x240 

Diametrul conectorului de alimentare şi retur   1½” 1½” 1½” 1½” 1½” 1½” 

Diametrul conectorului de eliberare  ½” ½” ½” ½” ½” ½” 

Diametrul orificiului de evacuare gaze de ardere mm 127 127 127 127 127 127 

Temperatura ambientală maximă admisibilă °C 50 

Presiune de operare min. - max. a serpentinei ***** bar 2/6 

 

Tabelul 4. Date tehnice. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 

*Zona încălzită maximă a 
fost calculată pe baza cererii 
individuale de căldură q=100 
W/m2. 
*Pentru densitatea 
combustibilului 0.6 kg/dm3. 
***Consumul de 
combustibil pentru peleţi 
cu valoare calorică 
17000±300kJ/kg. 
****Înălţimea centralei 
poate fi ajustată 
suplimentar cu ajutorul 
picioarelor de reglare. 
Reglarea variază de la 38 
la 50 mm. 
*****În cazul unei presiuni mai 
mari, se utilizează un 
regulator de presiune  

ATENŢIE! Fabricantul îşi rezervă dreptul de a introduce modificări de construcţie şi modificări în documentaţia centralei asociate modernizării şi 
optimizării sale.  

7. ECHIPAMENT DE PROTECŢIE PENTRU CENTRALĂ. 
Centralele SMART EKOPELL sunt prevăzute cu protecţii care reduc 

riscul de apariţie a condiţiilor periculoase, dar nu eliberează utilizatorul de 
obligaţia de a supraveghea Cazanul.  

Elementele următoare sunt incluse ca protecţii de bază ale centralei: 
•conductă specială pentru alimentarea cu combustibil - în cazul 
returului flăcării/ căldurii la conducta de alimentare, conducta flexibilă 
specială care conectează arzătorul cu containerul de combustibil va fi 
topită.  
•protecţia termică a centralei - în cazul în care temperatura de alarmă 
de 85°C a centralei este depăşită, un senzor bimetalic situat în 
apropierea senzorului de temperatură al centralei va închide ventilatorul 
şi alimentatorul. Protecţia previne fierberea apei în sistem, în cazul în 
care Cazanul este supraîncălzit, iar regulatorul electronic este avariat.  

La activarea acestei protecţii, în momentul în care temperatura a 
scăzut la valoarea sigură, senzorul va fi automat deblocat, iar alarma va fi 
oprită. Arzătorul, ventilatorul şi alimentatorul de combustibil vor fi 
deconectate în cazul avarierii sau supraîncălzirii acestui senzor. 

Mai mult, centralele SMART EKOPELL sunt echipate cu 
senzor de temperatură STB. Dacă temperatura de alarmă este 
depăşită, controlerul electronic va deconecta sursa de alimentare 
electrică a alimentatorului şi ventilatorului. Protecţia împiedică 

fierberea apei în sistem, în cazul în care Cazanul este supraîncălzită sau 
avariată. Înaintea următoarei porniri, vă rugăm să aşteptaţi până când 
temperatura pe centrală va scădea la valoarea sigură (40-50°C) şi atunci 
deschideţi capacul amplasat pe limitatorul STB şi apăsaţi uşor butonul 
amplasat în interior. Ventilatorul şi alimentatorul îşi vor începe funcţionarea 
normală.  

 
•fitinguri de protecţie (grup de siguranţă) – constau in supapa de 
siguranţă, manometru şi ventilator. Principala sarcină pentru supapa de 
siguranţă constă în protecţia sistemului de încălzire şi a surselor de 
căldură la depăşirea presiunii de lucru permise (setată în fabrică la 2,5 
bar, marcată cu un capac roşu). Supapa de siguranţă trebuie instalată pe 
sursa de căldură sau în apropierea sursei, pe conducta care alimentează 
sistemul, într-un loc uşor accesibil, şi ar trebui să prevină depăşirea 
presiunii maxime de lucru cu mai mult de 10%. În cazul depăşirii presiunii 
setate, apa se va revărsa prin conducta de evacuare, ceea ce rezultă în 
diminuarea presiunii în sistem.  
Supra-plinul de apă şi abur din supapă ar trebui evacuat într-un mod lipsit 
de pericol. 
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•conductă de răcire cu serpentine şi supapă BVTS – Dispozitivul de răcire 
utilizat împiedică depăşirea temperaturii maxime a apei de 110 °C în sistemul 
centralei. Conducta cu serpentină este conectată la supapa termostatică. Aceasta 
funcţionează fără furnizarea energiei electrice. Pentru a asigura funcţionarea în 
condiţii de siguranţă, supapa este echipată cu un senzor dublu. Funcţionarea 
sistemului de răcire se bazează pe faptul că dacă temperatura apei în centrală 
creşte la 95°C, atunci supapa termostatică se va deschide, iar apa rece va 
traversa prin schimbătorul conductei cu serpentină în scurt timp şi cu eficienţă 
mare, ceea ce ar conduce la scăderea temperaturii apei în centrală. Setarea 
supapei este constantă şi nu poate fi schimbată de către utilizator. Supapa este 
echipată cu un buton de test, care permite deschiderea manuală a debitului pe 
supapă.  

 
• protecţia termică a arzătorului – această protecţie împiedică returul flăcării la 
conducta containerului alimentatorului de combustibil. Senzorul opreşte 
funcţionarea ventilatorului şi alimentatorului, dacă temperatura permisă a 
conductelor arzătorului este depăşită.  

 
•controlul automat al senzorului – în cazul defectării unuia dintre senzori – 
încălzirea centrală, apa utilitară fierbinte sau şurubul –se activează alarma. 
Controlerul deconectează alimentatorul, injectorul. Pompa este activată indiferent 
de temperatura curentului. Controlerul aşteaptă apăsarea butonului MENIU, 
moment în care alarma este închisă, iar controlerul revine la funcţionarea normală.  
•senzorul de blocare peleţi – în cazul în care conducta de evacuare este umplută 
cu peleţi, controlerul va opri automat alimentarea cu combustibil.  
•întrerupător acţionat de o valoare limită – în cazul în care uşile de ardere şi 
tăvii pentru cenuşă sunt deschise, întrerupătorul acţionat de o valoare limită scoate 
din funcţiune ventilatorul şi alimentatorul de combustibil.  

8. TRANSPORTUL ŞI INSTALAREA CENTRALEI. 

8.1. TRANSPORT ŞI DEPOZITARE. 

 
Centralele sunt livrate pe un palet, învelite în folie şi complet asamblate. Se 

recomandă să se transporte Cazanul în această stare de ambalare cât mai 
aproape de locaţia ţintă pentru instalare, minimizând astfel posibilitatea de avariere 
a carcasei centralei.  

Toate elementele rămase din ambalaj trebuie îndepărtat astfel încât să nu 
constituie un pericol pentru oameni şi animale. 

Fitingurile, echipamentul, manualele şi cardurile de garanţie sunt amplasate 
în camera de ardere sau în containerul de combustibil, ambalate şi protejate la 
deteriorare.  

 
Instalarea componentelor electrice trebuie realizată de un electrician 

autorizat. Componentele neinstalate trebuie instalate de utilizator conform 
manualelor incluse în livrare.  

Pentru ridicarea şi coborârea centralei trebuie utilizate elevatoare adecvate. 
Pentru transport, Cazanul trebuie asigurată la mişcare şi înclinare pe platforma unui 
vehicul, cu ajutorul șufelor, penelor şi blocurilor din lemn.  

Sugestie! 
Cazanul trebuie depozitată în poziţie verticală! 

Cazanul trebuie depozitată într-o cameră neîncălzită, sub un acoperiş şi cu o 
ventilaţie suficientă.  

Anterior instalării, trebuie determinat dacă au fost livrate toate piesele şi dacă 
acestea se află în stare tehnică bună. Instalarea elementelor suplimentare a fost 
descrisă la pp. 45-49. 

8.2. CERINŢELE CAMEREI CENTRALEI. 
 

Condiţiile care trebuie îndeplinite de camera centralei unde va fi instalată 
Cazanul depind de reglementările în vigoare în ţara de destinaţie.  

În Polonia, aceste condiţii sunt reglementate de Reglementarea Ministerului 
pentru Infrastructură din 12 martie 2009 asupra condiţiilor tehnice care trebuie 
îndeplinite de clădiri şi de locul de amplasare. Reglementarea revizuită este 
valabilă începând cu 8 iulie 2009 /Jurnalul Legilor Nr. 56/2009 articol 461/ şi 
citează texte din standardul PN-B/02411:1987 Inginerie termică. Camere pentru 
centrale încorporate alimentate cu combustibil solid. Cerinţe. 

În conformitate cu aceste reglementări, camera unde va fi instalată Cazanul, 
nu trebuie utilizată pentru găzduirea temporară sau permanentă a oamenilor. 
Aceasta a trebui să fie o cameră tehnică separată, cu o înălţime nu mai mică de 
2.2 m, în cazul clădirilor noi. În cazul clădirilor existente deja, înălţimea permisă 
este de cel puţin 1.9 m. 

Camera centralei trebuie amplasată pe cât posibil central în raport cu 
camerele încălzite; Cazanul trebuie amplasat cât mai aproape posibil de coş. Uşa 
camerei centralei trebuie să se deschidă în exterior şi trebuie să fie realizate din 
materiale neinflamabile.  

Combustibilul trebuie depozitat într-o cameră tehnică separată, în 
apropierea centralei, sau în camera unde se află Cazanul, dar nu la mai puţin de 
400 mm de centrală. Pardoseala din camera unde este amplasată Cazanul ar 
trebui realizată din materiale neinflamabile.  

În cazul pardoselilor realizate din materiale inflamabile, pardoselile 
trebuie acoperite cu tablă de oţel cu o grosime de cel puţin 0.7 mm la o 
distanţă de minimum 0.5 m de marginea centralei. 

Ventilaţia presiunii camerei centralei alimentate cu combustibili 
solizi, cu o putere termică instalată de până la25 kW ar trebui executată 
cu o deschidere permanentă pe o suprafaţă de cel puţin 200 cm2. În cazul 
ventilaţiei de evacuare – camera centralei la 25 kW trebuie să aibă o 
conductă de evacuare cu o secţiune transversală nu mai mică de 14x14 
cm. 

Camera centralei de putere peste25 kW până la 2000 kW trebuie să 
fie prevăzută cu un canal de alimentare cu aer cu o secţiune 
transversală nu mai mică de 50% din suprafaţa secţiunii coşului, dar nu 
mai mică de 20x20 cm. Evacuarea din conducta de evacuare ar trebui 
amplasată nu mai sus de 1.0 m de la nivelul pardoselii camerei centralei.  

Camera centralei trebuie să prezintă un tunel de evacuare aer cu o 
secţiune transversală nu mai mică de 25% din suprafaţa secţiunii 
coşului, cu admisia sub tavanul camerei centralei, cu ieşire la acoperiş şi 
amplasată în apropierea coşului, dacă este posibil. Secţiunea 
transversală a acestei conducte nu ar trebui să fie mai mică de 14x14 cm. 

Găurile de presiune şi de ventilaţie a gazelor evacuare trebuie 
acoperite cu site din oţel.  

Notă!                                                                                
este interzisă utilizarea ventilaţiei mecanice a gazelor 
evacuare în camera centralei. 

 
Sugestie! 
Camera centralei trebuie echipată cu iluminare de zi şi 
artificială.  

 
Pericol!                                                              
Trebuie asigurat afluxul unei cantităţi suficiente de aer 
proaspăt spre camera centralei. Lipsa unui aflux suficient de 
aer proaspăt poate conduce la aşa-numita ardere incompletă 
şi formarea de monoxid de carbon.  

 
8.3. AMPLASAREA CENTRALEI ÎN CAMERA CENTRALEI. 

 
Centralele SMART EKOPELL nu reclamă fundaţii speciale; este 

totuşi necesară egalizarea corectă a centralei. Egalizarea centralei este 
posibilă cu ajutorul picioarelor ajustabile. Instalarea picioarelor conform 
Imaginii 18 de la pagina 45. 

Se recomandă să se amplaseze Cazanul pe un postament din 
beton cu înălţimea de 20 mm. Dacă Cazanul este amplasată în beci, se 
recomandă să fie amplasată pe un postament cu înălţimea minimă de 50 
mm. Dacă nu există riscul de infiltraţie a apei subterane, Cazanul poate fi 
amplasată direct pe podeaua neinflamabilă. 

Rezistenţa fundaţiei şi cerinţele de prevenire a incendiilor trebuie 
avute în vedere la instalarea unei centrale: 
• În timpul instalării şi funcţionării, Cazanul trebuie să fie la cel puţin 200 

mm de materialele inflamabile, 
• Pentru materialele inflamabile C3, care ard repede şi uşor, chiar după 

îndepărtarea sursei de foc, această distanţă este de două ori mai mare 
şi trebuie să fie egală cu cel puţin 400 mm, 

• Dacă indicele de pericol la incendii nu este cunoscut, din motive de 
siguranţă, distanţa ar trebui să fie de cel puţin 400 mm. 

 
Tabelul 5. Indicele de pericol la incendii pentru compuşi de clădiri şi materiale de 
construcţii. 

 

indicele de pericol la incendii 
pentru compuşi ai clădirii şi 

materiale de construcţii 
Compuşi şi materiale pentru clădiri 

A-neinflamabile 
gresie, beton, cărămidă, plastic ignifug, mortar, 
dale din ceramică, granit 

B-greu inflamabile 
Plăci ciment-lemn, fibră de sticlă, izolaţie 
minerală 

C1-greu inflamabile Lemn de fag, lemn de stejar, placaj 

C2-mediu inflamabile Lemn de pin, lemn de zadă, lemn de molid, 
plută, plăci de cherestea, covor din cauciuc 

C3-uşor inflamabile Pliuri din asfalt, masă de celuloid, poliuretan, 
polistiren, polietilenă, material plastic, PVC 

Este strict interzis să se amplaseze Cazanul în camere umede sau 
cu igrasie, pentru că astfel de condiţii accelerează coroziunea, ceea ce 
are ca rezultat deteriorarea în scurt timp a centralei. Amplasarea centralei 
trebuie să permită curăţarea sa facilă şi accesul direct din toate laturile. 
Distanţa de la centrală până la peretele opus nu trebuie să fie mai mică 
de 2 m, iar distanţa de la pereţii laterali nu trebuie să fie mai mică de 0.5 
m. un exemplu de amplasare a centralei în camera centralei este 
prezentată în Imaginea 4. 
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Imaginea 4. Amplasarea centralei în 
camera centralei. 

 
 

8.4. CONECTAREA CENTRALEI LA SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE 
Instalaţia de încălzire centrală trebuie să respecte cerinţele 

standardelor şi reglementărilor legale în vigoare, reglementărilor detaliate 
din ţara de destinaţie privind protecţia dispozitivelor de încălzire a apei în 
sisteme închise. În cazul instalării centralei într-o altă ţară decât Polonia, 
este obligatoriu să se aplice cerinţele şi standardele relevante ale ţării 
respective.  
8.4.1. RECOMANDĂRI PRIVIND INSTALAREA ŞI PROTECŢIA 
CENTRALELOR DE ÎNCĂLZIRE ÎN SISTEM ÎNCHIS 

Sugestie! 
Sistemul de încălzire centrală trebuie să respecte cerinţele 
specificate de standardele poloneze privind protecţia 
dispozitivelor de încălzire a apei în sistem închis şi protecţia 
vaselor sub presiune: PN-EN 12828:2006 –Sisteme de încălzire 
în clădiri, proiectarea sistemelor de încălzire centrală a apei şi 
PN-EN 303-5:2012 –Centrale de încălzire alimentate cu 
combustibili solizi, cu încărcare manuală şi automată a 
combustibilului, cu putere nominală de până la 500 kW. 

Sugestie!   
În cazul instalării centralelor alimentate cu combustibili solizi 
în sisteme de încălzire închise este obligatoriu să se utilizeze 
componente care să protejeze sistemul la supraîncălzire/ 
creştere excesivă a presiunii/ şi un controler de temperatură 
pentru controlul procesului de ardere.  
Controlerul electronic APC 2 ADAPTIVE CONTROL v.5 este 
utilizat ca regulator pentru centralele SMART EKOPELL. 

 

 
 
 
 
 
 

4 3 
 
 

 
1 2  5 

 

 
 
Imaginea 5. Model de diagramă de protecţie pentru un sistem de încălzire a apei 
în conformitate cu standardul PN-EN 12828. 1 –sursă de căldură; 2-pompă de 
circulaţie; 3-circuit de încălzire; 4-supapă de siguranţă; 5-vas de presiune şi 
amplasarea recomandată pentru instalaţie.  

Imaginea6.Exemple de diagramă de protecţie pentru centrală SMART EKOPELL 
în sistem deschis: 1-conductă cu serpentină; 2-supapă BVTS înşurubată la 
conducta cu serpentină; 3-filtru pentru apă utilitară; 4-supapă uni-sens; 5-fitinguri 
de siguranţă; 6-sentor supapă BVTS; 7-vas de expansiune cu diafragmă. 

 
Componentele de bază care protejează Cazanul împotriva 

temperaturii excesive şi a creşterii de presiune: 
1. Controler de temperatură APC 2 ADAPTIVE CONTROL v.5.  
2. Limitator de temperatură de siguranţă STB cu returnare manuală la 
poziţia de start (setare de fabrică 95°C). 
3. Dispozitiv fiabil pentru îndepărtarea excesului de putere termică–
denumit colocvial dispozitiv de răcire care este instalat pe conducta cu 
serpentină.  
4. Vasul de presiune de expansiune. /nu este inclus în echipamentul 
centralei /  
5. Supapa de siguranţă şi manometrul sau fitingurile de siguranţă – 
constând din supapa de siguranţă, manometru şi ventilator. 

Sugestie! 
În conformitate cu legea poloneză pentru clădiri /Reglementarea 
Ministrului pentru infrastructură din 12 martie 2009 privind 
condiţiile tehnice care trebuie îndeplinite de clădiri şi 
amplasamentele lor/ toate centralele alimentate cu combustibili 
solizi, instalate în sisteme închise, indiferent de sistemul de 
ardere, trebuie să fie echipate cu toate dispozitivele de protecţie 
mai sus-menţionate şi în special cu dispozitivul fiabil pentru 
îndepărtarea excesului de putere termică.  
În cazul instalării centralei într-o altă ţară decât Polonia, este 
obligatoriu să vă familiarizaţi cu reglementările ţării de destinaţie.  

Controlerul electronic (controlerul) este responsabil pentru 
funcţionarea corespunzătoare a centralei. Sarcina sa este de a controla 
temperatura apei de încălzire. În cazul defectării controlerului/ 
regulatorului electronic sau în cazul limitării retragerii de energie de către 
sistemele de încălzire, echipamentul de protecţie menţionat anterior are 
menirea de a asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă a sistemului de 
încălzire. 

 
Ad.3. Echipament fiabil pentru evacuarea excesului de putere 
termică 

Schimbătorul cu serpentină de eficienţă înaltă instalat în schimbătorul 
centralei este utilizat pentru evacuarea excesului de căldură din 
centralele SMART EKOPELL. Serpentina este realizată din conductă de 
cupru nervurată. 

Protecţia centralei şi sistemului funcţionează numai în cazul conectării 
serpentinei de răcire la reţeaua de conducte de apă. Bateria de hidrofor 
nu poate fi utilizată ca sursă de alimentare pentru că, în cazul lipsei 
curentului, serpentina nu poate fi lipsită de debitul de apă, care este 
indispensabil pentru răcirea centralei. 

Pericol! 
Serpentina de răcire poate fi conectată numai la o sursă de 
apă care va asigura alimentarea sa continuăm în cazul lipsei 
curentului/ de exemplu la reţeaua de conducte pentru apă/. 
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Dispozitivul de răcire utilizat previne depăşirea temperaturii maxime a 
apei de 110°C în sistemul centralei. Conducta cu serpentină este 
conectată la supapa termostatică, supapă ce operează fără a furniza 
energie electrică. Pentru a asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă, 
supapa este revăzută cu un senzor dublu. Funcţionarea întregului sistem 
de răcire se bazează pe faptul că dacă temperatura apei în centrală 
creşte la 95°C, atunci supapa termostatică se va deschide, iar prin 
schimbătorul conductei cu serpentină va circula un debit de apă rece, 
care va diminua eficient şi rapid temperatura apei din centrală. Setarea 
supapei este constantă şi nu poate fi modificată de utilizator. Supapa este 
echipată cu un buton de test care permite deschiderea manuală a 
debitului pe supapă (Imaginea 7). 

 

Imaginea 7. Metodă de conectare a protecţiei termice a scurgerii. 

 
Sugestie! 
Controlul funcţionării protecţiei termice a scurgerii. 
1.Porniţi supapa termostatică a protecţiei scurgerii: Apăsaţi 
capişonul roşu A de pe supapă. Apa ar trebui să fie evacuată. 
2. În cazul în care se scurge doar o cantitate mică de apă, 
utilizatorul trebuie să verifice schimbătorul serpentinei să nu 
prezinte depuneri de calcar şi nămol. Dacă este necesar, curăţaţi. 
Atenţie! 
Schimbătorul de răcire instalat nu poate fi utilizat ca 
preîncălzitor de apă., ci numai ca schimbător de căldură cu 
rol de protejare a dispozitivelor. 

 

 
Metoda de conectare a sistemului de răcire este prezentată în 

Imaginile 6 şi 7. Supapa termostatică este conectată direct la sistemul de 
conducte pentru apă şi la evacuarea acestei supape către serpentina de 
răcire. Evacuarea conductei serpentinei trebuie orientată astfel încât să 
intre în contact cu grătarul bazinului. Instalarea protecţiei termice pe 
admisia de apă rece sporeşte durata de funcţionare, pentru că supapa 
este protejată împotriva contaminanţilor datorită calcinării determinate de 
apa fierbinte.  

Ad.4. Vasul de expansiune. 
 

Vasul de expansiune (Imaginea 5, poz. 5) are menirea de a 
compensa schimbările în capacitatea de încălzire apă determinate de 
creşterea temperaturii în sistemul de încălzire. Spaţiul în vasul de 
expansiune este împărţit în două părţi – apă şi gaz (umplut de obicei cu 
azot) separate de o membrană. 

Dimensiunea vasului de expansiune depinde de cantitatea totală de 
apă din sistemul de încălzire. La selectarea vasului de expansiune, 
utilizatorul trebuie să ţină cont de recomandările fabricantului vasului sau 
să utilizeze sugestiile de mai jos pentru a îi calcula dimensiunea.  

Sugestie! 
Exemplu de calcule pentru capacitatea vasului cu diafragmă la un 
centrală cu puterea de 25 kW /tabelele 6-8/ 

 
Tabelul 6. Expansiunea apei. 

Expansiunea apei în % 

Temperatura apei 50 60 70 80 90 100 110 

Expansiunea în % 1.2 1.7 2.3 3.0 3.6 4.4 5.2 

 
Tabelul 7. Eficienţa vasului. 

Eficienţa vasului % 

Presiunea de deschidere 
a supapei în bari 

P
re

si
u

n
e 

p
re

lim
in

ar
ă 

în
 b

ar
i 

 1.0 1.5 2.0 2.5 

0.5 25 40 50 57 

1.0 20 33 42 

1.5 16 28 

2.0 14 

 
Tabelul 8. Model de selectare a vasului de expansiune cu diafragmă 

Model de selectare a vasului de expansiune cu diafragmă 

Înălţimea sistemului 4 m 

Temperatura max. în sistem 90 °C 

Puterea centralei 25 kW 

Presiunea de deschidere a supapei de siguranţă în bari 2.5 bar 

Cantitatea totală de apă în sistem: centrală (100l), sistem 
de încălzire (200l) 

300 

Expansiunea apei (300x3.6/100) 
Eficienţa vasului = 57%  
Presiunea iniţială = 0.5 bar 
Presiunea max. de operare =2.5 bar 

10.80l 

Dimensiunea vasului cu diafragmă (10.80x100/57) 18.9~19l 
 

 
Ad.5. Supapă de siguranţă sau fiting de protecţie (grupul de 
siguranţă) 

 
Sursa de căldură în sistemul închis trebuie protejată cu o supapă de 

siguranţă. În afara supapei, trebuie instalat şi un manometru pentru 
măsurarea presiunii.  
Manometrul trebuie să aibă un interval de măsurare mai mare cu 50% 
decât presiunea de funcţionare măsurată.  
 

  

Atenţie! 
Presiunea gazului trebuie verificată şi ajustată corespunzător 
înaintea punerii în funcţiune a centralei. creşterea de presiune 
trebuie să fie astfel încât limitatorul de presiune şi supapa de 
siguranţă să nu reacţioneze.  

 
Ajustarea presiunii gazului are menirea de a împiedica accesul la 

vasul de expansiune a unui volum mai mare de apă decât rezerva 
necesară, în timpul umplerii sistemului. 

Vasul de expansiune trebuie conectat la punctul de presiune neutră 
al sistemului, preferabil pe conducta de retur. Selectarea vasului cu 
diafragmă în sistemele închise trebuie să ia în considerare recomandările 
fabricantului sau, eventual, sugestia de mai jos. 

Sugestie! 
Controlul funcţionării vasului de expansiune trebuie derulat o 
dată pe an.  

În conducta de conexiune cu sistemul de încălzire, utilizatorul trebuie 
să instaleze un dispozitiv de golire şi închidere care este protejat 
împotriva închiderii accidentale, de exemplu, protejat cu sârmă şi supapă 
cu calotă. Este necesar să se controleze cel puţin o dată pe an presiunea 
iniţială, ca obiectiv al lucrărilor de mentenanță, fără a se goli sistemul.  

Principala sarcină pentru supapa de siguranţă constă în protecţia 
sistemului de încălzire şi a surselor de încălzire împotriva depăşirilor 
presiunii de lucru permise (setată în fabrică la 2.5 bar, marcat cu calotă 
roşie). 

Supapa de siguranţă trebuie instalată pe sursa de căldură sau în 
apropierea sa, pe conducta care alimentează sistemul, într-o locaţie uşor 
accesibilă, şi trebuie să împiedice depăşirea presiunii de lucru maxime cu 
mai mult de 10%. 

în cazul depăşirii presiunii setate, apa se va scurge prin conducta de 
descărcare, ceea ce va avea ca rezultat diminuarea presiunii din sistem. 
Apa şi aburii care se scurg din supapă trebuie descărcaţi în condiţii de 
siguranţă.  

 

Sugestie! 
Se recomandă utilizarea fitingurilor de siguranţă, aşa-numita 
unitatea de siguranţă, care constă din supapa de siguranţă, 
manometru şi ventilator.  
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8.4.2. DIAGRAMA PENTRU CONECTAREA CENTRALEI LA 
SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE. 

 
Pentru conectarea corectă a centralei la sistemul de încălzire, trebuie 

îndeplinite următoarele condiţii:  
 

1)Conectaţi conducta de alimentare utilizând racordurile filetate 
(Imaginea 3, poz. 7) şi conducta de retur (Imaginea 3 poz. 8) cu sistemul 
de încălzire în amplasamentul stabilit pentru acest scop.  

 
2)Conectaţi conductele sistemului de siguranţă conform reglementărilor 
obligatorii în ţara de instalare.  
3)Umpleţi sistemul de încălzire centrală cu apă până când se obţine 
semnalul continuu de preaplin de la conductă, 

4)Verificaţi starea izolaţiei filtrului de căldură al sistemului de siguranţă,  
5) în cazul în care se utilizează pompa de circulaţie a încălzirii centrale 
(recomandată pentru îmbunătăţirea eficienţei întregului sistem de 
încălzire)   

RwTmin65

°C 

 

 
 

Centrală 

 
T 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tmin55°C 

Realizaţi conexiunea dintre pompă şi aşa-numita „derivaţie 
gravitaţională”, care vor permite utilizarea sistemului de încălzire în cazul 
unei posibile defecţiuni a pompelor /poz. 8./, 

Imaginea 9. Diagramă prezentând conectarea centralei la un sistem de 
încălzire utilizând puntea de derivaţie. 

4 

3 6 

Rw T 
2 

5 4 

Tmin65°C 
 

 

1 
 

 
 
 
 

 
 
Figura 8. Executarea derivaţiei gravitaţionale: 1-cazan; 2-pompă de circulaţie; 3-
supapă diferenţială; 4-supapă de întrerupere; 5-filtru; 6-sistem de protecţie. 

Centrală Tmin55°C 

 

6)pentru prelungirea vieţii centralei se recomandă utilizarea sistemelor 
mixte, pentru obţinerea o temperatură maximă în centrală de 80°C,iar 
pentru apa de retur, această temperatură nu trebuie să fie mai mică de 
55°C. 
7)Cazanul trebuie conectată la sistemul de încălzire utilizând racorduri 
filetate sau cu flanşă. 

 
Imaginea 10. Diagramă prezentând conectarea centralei la un sistem de încălzire prin 
intermediul unei pompe de dozare-amestecare. 

  Rw 

Sugestie! 
Instalarea centralei cu ajutorul sudurii duce la anularea garanţiei!!! 

Sugestie! Q1 Q2 

Instalarea centralei trebuie derulată de persoane sau o 
societate cu calificări şi autorizări corespunzătoare. 

Este în interesul utilizatorului să verifice ca instalarea centralei 
să aibă loc în conformitate cu reglementările în vigoare şi ca 
societatea instalatoare să ofere o garanţie pentru corectitudinea 
şi buna calitate a lucrărilor, care să fie confirmată prin ştampila 
şi semnătura pe cardul de garanţie al centralei.  
Pentru conectarea corectă a centralei la sistemul de încălzire, trebuie 

păstrate următoarele condiţii: temperatura pe centrală nu trebuie să fie 
mai mică de 65°C, în timp ce temperatura apei pe retur nu trebuie să fie 
mai mică de 55°C. Aceasta este conectată cu condensarea vaporilor de 
apă pe pereţii reci ai centralei (așa-numita „transpiraţie a centralei”), ceea 
ce conduce la scurtarea vieţii centralei.

Tmin65°C 
 

 
 
 
 

Centrală 

 
 
 
 
 
Tmin55°C 

 

 
 
 
 
 
Q1>Q2 

Pentru a preveni acest fenomen, apa din centrală trebuie să fie setată la 
o temperatură mai mare, iar temperatura în anumite camere trebuie 
ajustată prin intermediul supapelor termostatice sau, ca alternativă, pot fi 
utilizate sisteme de amestec, care să includă, de exemplu: o punte de 
derivaţie (Imaginea 9), pompa de amestec-dozare (Imaginea 10), 
cuplarea la apă în special în cazul sistemelor de încălzire centrală de 
mari dimensiuni (Imaginea 11) sau robinetele cu patru căi (Imaginea 12). 

Dispozitivele pentru un sistem de încălzire dat trebuie selectate de 
către un tehnician calificat. 
 

 
Imaginea 11.Diagramă prezentând conexiunea centralei la un sistem de încălzire prin 
intermediul unui racord pentru apă. 
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alimentarea cu apă a sistemului alimentarea cu apă a sistemului 
 

 

alimentare cu 
apă de la 
centrală 

alimentare 
cu apă de 
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retur 
apă de la  

sistem 

retur 
apă de la  

sistem 

 
 

 

retur apă la centrală 

 

 

  retur apă la centrală 

 

a) sistem închis – apa de alimentare de la centrală nu se combină cu apa de la 
sistemul central de încălzire 

 

b) sistem parţial închis – apa de alimentare de la centrală se combină într-o mică 
măsură cu apa de la sistemul central de încălzire. 

 
 
 
 
 

alimentarea cu apă a sistemului alimentarea cu apă a sistemului 
 

 

alimentare 
cu apă de la 
centrală 

alimentare 
cu apă de la 
centrală 

 

 
 

 

 retur apă 
de la  sistem 

 

 

retur apă de la  sistem 

 

 

 

 

 

retur apă la centrală 

 

 

 

retur apă la centrală 

 
c)Sistem parţial deschis -  apa de alimentare de la centrală se combină cu apa 
de la sistemul central de încălzire 

d)Sistem total deschis - apa de alimentare de la centrală nu se combină cu apa 
de la sistemul central de încălzire. 

 
 

Imaginea 12. a)-d) Diagrama funcţionării unui robinet cu patru căi 



15 
 

13 
1-cazan; 

2- senzor de temperatură centrală (la partea posterioară a centralei); 19 14 

3- controler TECH; 

4- senzor de temperatură la 

alimentator;  

5-semnal de control al ventilatorului; 

6- semnal de control al motorului 

reductorului; 

7- pompă de încălzire centrală;  

8-senzor de încălzire centrală; 

9-supapă de întrerupere;  

10-supapă BVTS. 

11-filtru; 

12- robinet de combinare cu patru căi; 

13- supapă cu cap termostatic;  

14- încălzitor; 

15-container pentru apa fierbinte utilitară;  

16-pompa de apă fierbinte casnică; 

17-senzorul de temperatură pentru apa 

fierbinte casnică;  

18-supapă uni-sens; 

19- sistem de încălzire prin pardoseală; 

15 17 
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26 

24 23 

20- pompă de încălzire prin pardoseală;  

21-senzor de încălzire prin pardoseală;  

22-termoregulator /controler supapă pentru 

combinare /; 

23- controlerul de cameră; 

24- senzorul de temperatură - exterior; 25- senzorul 

de temperatură pe retur; 26-grup de siguranţă; 

27-vas cu diafragmă;  

28-supapă cu calotă; 

29-manometru; 

30- conductă cu serpentină de răcire. 
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Imaginea 13. Model de diagramă prezentând un sistem de încălzire închis cu protecţie de temperatură cu termoregulator. 4 5 
 
 
 
 
 

 
1-centrală; 

2-senzor de temperatură centrală (la partea 

posterioară a centralei); 
3-Regulator TECH;; 
4- Senzor de temperatură la alimentator;  

5- semnal de control al ventilatorului; 

6- semnal de control al motorului motoreductorului; 
7- pompă de încălzire centrală;  
8- senzor de încălzire centrală; 

9- supapă de întrerupere;  

10- supapă BVTS. 

11-filtru; 
12- robinet de combinare cu patru căi; 
13 - supapă cu cap termostatic;  
14- încălzitor; 

15-container apă de utilităţi fierbinte;  

16-pompă de apă casnică fierbinte; 

17senzor de temperatură pentru apa casnică 

fierbinte;  

18-supapă uni-sens; 

19-sistem de încălzire prin pardoseală;  

20-pompă încălzire prin pardoseală;  

21-senzor încălzire prin pardoseală;  

22-robinet amestec cu trei căi 

23-supapă termostatică;  

24-pompă de retur; 

25-senzor temperatură pe retur;  

26- senzor temperatură - exterior;  

27-controler cameră; 
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28-grup de siguranţă;  

29-vas cu diafragmă;  

30-supapă cu dom; 

31-manometru; 

32-conductă de răcire cu serpentină. 
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Imaginea 14. Model de diagramă prezentând un sistem de încălzire închis cu protecţie de temperatură cu supapă termostatică. 
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8.5. CONEXIUNEA LA SISTEMUL ELECTRIC. 
 

Sistemul electric şi de control al centralei are menirea de furniza o 
tensiune a reţelei de 230V/50Hz. Camera centralei, unde este instalată 
Cazanul, trebuie echipată cu un sistem electric de 230V/50Hz, executat 
ca sistem TN-C sau TN-S (cu conductor protector sau conductor neutru 
protector), conform reglementărilor în vigoare. Sistemul electric (indiferent 
de tipul de instalaţie realizat) trebuie să se finalizeze cu o priză echipată 
cu contact protejat.  

Pericol! 
Utilizarea prizei fără un terminal protejat determină pericol de 
şoc electric! 

Priza de conectare trebuie amplasată la o distanţă sigură de sursa 
de căldură. Se recomandă să se creeze circuite separate ale sistemului 
electric către centrală.  

Pericol! 
Toate conexiunile la sistemul electric pot fi executate doar de 
un electrician care să posede certificările adecvate /să fie 
înregistrat în Asociaţia Electricienilor polonezi la 1kV/. 
Pericol! 
Se interzice scoaterea de către utilizator a carcaselor 
controlerului electronic sau ale ventilatorului sau realizarea 
de către acesta a intervenţiilor sau modificărilor la 
conexiunile electrice.  

8.6. CONECTAREA CENTRALEI LA COŞ. 
Metoda de conectare a evacuării de gaze şi de conectare la acesta 

trebuie să respecte cerinţele Reglementării Ministrului pentru 
Infrastructură din 12 martie 2009 privind condiţiile tehnice care trebuie 
îndeplinite de clădiri şi amplasarea canalului /Jurnalul Legilor 56/2009 
item 461/. 

Cea mai mică dimensiune a secţiunii sau diametrului evacuărilor de 
gaze din cărămidă cu tiraj natural şi conducte de fum trebuie să fie cel 
puţin egală cu 0,14 m, iar în cazul utilizării garniturilor din oţel, diametrul 
minim trebuie să fie de 0,12 m. Lungimea conductelor verticale pentru 
gaze de ardere (canalele de gaze) nu trebuie să depăşească 1/4 din 
înălţimea efectivă a coşului (respectiv, înălţimea de 7 m). 

În cazul instalării centralei în altă ţară decât Polonia, conexiunea la 
coş trebuie să respecte cerinţele standardelor şi reglementărilor legale în 
vigoare în ţara de destinaţie.  

Pentru a conecta Cazanul la coş, trebuie utilizată o secţiune din oţel 
cu forma şi suprafaţa secţiunii adecvate. Această secţiune trebuie 
etanșată la evacuarea gazelor de ardere dinspre centrală şi la evacuarea 
centralei, iar lungimea nu trebuie să depăşească 400-500 mm. 
Conexiunea trebuie realizată din placă de oţel cu grosimea de cel puţin 3 
mm.

 
Sugestie! 

Datorită eficienţei sale înalte, pentru centralele SMART 
EKOPELL se recomandă utilizarea garniturilor de coş realizate 
din oţel inoxidabil rezistent la căldură.  

9. UTILIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CENTRALEI. 

9.1. UMPLEREA CU APĂ. 
Calitatea apei are o influenţă esenţială asupra vieţii centralei şi 

eficienţei funcţionării echipamentului de încălzire şi al întregii instalaţii. 
Apa cu alţi parametri decât cei indicaţi este cauza coroziunii suprafeţei de 
transfer termic a echipamentului de încălzire, a conductelor de transmisie 
şi determină formarea de cruste. De asemenea, poate conduce la 
deteriorarea sau distrugerea sistemului de încălzire. Apa din centrală nu 
trebuie să prezinte poluanţi mecanici şi organici şi trebuie să 
îndeplinească toate cerinţele standardului PN-93/C-04607.  Respectarea 
cerinţelor privind calitatea apei centralei constituie baza pentru posibile 
reclamaţii privitoare la garanţia instalaţiei.  

Apa din centrală trebuie să aibă următorii parametri: 
• Reacţie pH: 8.0÷9.5 – în sistemele de oţel şi fontă; 8.0÷9.0 – realizate 
din cupru şi materiale mixte oţel/cupru; 8.0÷8.5 –pentru sisteme cu 
radiatoare din aluminiu; 
• Duritate totală< 20°f 
•conţinut de oxigen liber<0.1 mg/l, recomandat<0.05mg/l 
•conţinut de clor<60mg/l. 

Sugestie! 
Înaintea conectării centralei la vechiul sistem de încălzire 
centrală, utilizatorul trebuie să realizeze spălarea sistemului în 
vederea îndepărtării noroiului rămas în radiatoare şi conducte.  

Sistemul trebuie umplut cu apă înainta pornirii centralei. Umplerea 
centralei şi sistemului cu apă trebuie realizată prin intermediul 
manşonului de eliberare al centralei. Acest proces trebuie derulat lent, 
pentru ca sistemul să poată fi aerisit.  

Pentru a verifica umplerea cu apă a sistemului, supapa amplasată pe 
conducta de semnalizare trebuie să fie deschisă pentru câteva secunde. 
Scurgerea continuă de apă înseamnă că sistemul a fost umplut corect. 
Orice umplere cu apă trebuie să aibă loc în perioada de inactivitate a 
centralei. Dacă este necesar, apa poate fi evacuară, la răcire, printr-un 
racord de evacuare la o chiuvetă sau la un dren de pardoseală.  

Notă! 
Este inacceptabil şi total interzis să se reumple Cazanul cu 
apă în timpul funcţionării, în special când temperatura 
centralei este ridicată, pentru că aceasta poate conduce 
avarierea sau fisurarea centralei. 

Conexiunea trebuie să coboare spre centrală.  
Înălţimea şi intersecţia coşului, precum şi precizia execuţiei acestuia, 

au un impact semnificativ asupra întreţinerii tirajului necesar în coş. 
Utilitatea coşului în funcţionare trebuie confirmată de curăţarea autorizată 
a coşului. Dimensiunile aproximative ale evacuării de gaze pot fi calculate 
utilizând formula lui Sander. 

F= 0.86 x Q  xa 

Notă! 
Apa trebuie reumplută numai dacă există pierderi prin 
evaporare. Scăderea nivelului datorată unor cauze precum 
scurgerile din sistem pot conduce la crearea depunerilor de 
calcar, ceea ce poate avaria permanent Cazanul.  

unde: 
Q – puterea sursei de căldură [W] 

√h Sugestie! 

a - coeficient care ia în considerare tipul de combustibil şi timpul de coş, 
pentru centrale cu combustibil solid are valoarea 0.03 
h –înălţimea coşului măsurată de la grătar la evacuare [ m ] 

Sugestie! 
Un tiraj prea slab al coşului determină depunerea de abur pe 
pereţii schimbătorului de căldură, ceea ce conduce la 
distrugerea rapidă a centralei. De asemenea, poate crea 
acumulări de fum de la uşile superioare şi de la orificiile 
pentru curăţenie ale centralei.  

Este esenţial ca acest coş să înceapă de la nivelul pardoselii camerei 
centralei, pentru că gazele de ardere evacuate din centrală trebuie să 
aibă o posibilitate de răsfrângere. Este important să aveţi un orificiu 
pentru curăţenie cu o închidere etanşă în partea inferioară a coşului.  

Coşul trebuie să fie cu cel puţin 150 cm mai înalt decât acoperişul. 
Pereţii canalului pentru gaze trebuie să fie netezi, etanşi, fără gâtuiri sau 
încovoieri, fără alte conexiuni. Un coş nou trebuie uscat şi încălzit înainte 
de pornirea centralei. Dacă aveţi îndoieli, starea coşului trebuie evaluată 
printr-o curăţare a coşului. Coşurile realizate din conducte de oţel trebuie 
să fie cu circa 15-20% mai înalte decât coşurile din cărămidă. 

Sugestie! 
Pentru a conecta Cazanul la coş, trebuie utilizate numai 
extensiile pentru gaze de ardere recomandate de fabricant. 
Utilizarea unor elemente neoriginale poate conduce la 
anularea garanţiei dispozitivului. 

În cazul în care supapa termostatică este utilizată pe returul 
centralei, trebuie instalate două supape pentru umplerea 
sistemului de încălzire (Imaginea 14, poz. 23), care este închis în 
timpul umplerii sistemului de încălzire. 

Partea superioară a spaţiului pentru apă al centralei trebuie aerisită 
în timpul umplerii sistemului. Pentru acest scop, dispozitivul este echipat 
cu un aerisitor amplasat sub capacul centralei – accesul prin cadrul de 
mascare al racordului senzorilor este prezentat în Imaginea 22, pagina 
48. 

9.2. PRIMA PORNIRE A CENTRALEI/INFORMAŢII PENTRU SERVICE /. 
 

 
Sugestie! 
Prima pornire a centralei ar trebui să fie derulată numai de 
departamentul profesional de service al fabricantului.  

Anterior pornirii, trebuie urmaţi paşii de mai jos: 
•verificaţi dacă sistemul de încălzire centrală a fost umplut cu apă; 
•verificaţi etanşeitatea sistemului de încălzire; 
•verificaţi corectitudinea conexiunii coşului; 
•etanşeitatea carcasei de ardere de peleţi şi a suprafeţelor adiacente ale 
ventilatorului şi orificiului pentru curăţenie; 
•metoda de conectare la sistemul electric. 
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Sugestie! 
Informaţiile despre derularea testului de instalare şi încălzire 
trebuie notate în Cardul de Garanţie.  
Cardul de garanţie completat trebuie trimis de utilizator 
fabricantului pentru înregistrarea utilizatorului în baza de date 
a companiei.  

 
 

DEFRO Sp. z o.o. Sp. k. Centrum 
SerwisoweRudaStrawczyńska 103a 
26-067 Strawczyn 

@ serwis@defro.pl 

fax 41 303 91 31 

 
9.3. PORNIREA ŞI UTILIZAREA CENTRALEI CU ALIMENTATOR/ 
INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR/. 

Sugestie! 
Selectaţi puterea corespunzătoare a centralei în 
controlerul electronic înainte de prima pornire. Puterea 
este precizată pe plăcuţa cu caracteristicile tehnice ale 
dispozitivului. Aceasta este o condiţie esenţială pentru 
funcţionarea corectă a centralei. Reclamaţiile asociate unei 
selecţii incorecte nu vor fi luate în considerare, iar clientul va 
fi pasibil de plata costurilor unei posibile deplasări a 
personalului de service.  

AVERTISMENT!!! 
Înaintea fiecărei declanşări a „funcţiei de aprindere de la 
controler”, camera de ardere trebuie să fie goală (în interior 
să nu existe peleţi). 

 

 
Pornirea şi utilizarea centralei: 

- porniţi alimentarea electrică. 

- Selectaţi în controler puterea corespunzătoare a centralei. 
 

- Porniţi alimentatorul în modul “funcţionare manuală”, până când încep 
să cadă granule individuale de peleţi în arzător (prin conducta flexibilă). 
Apoi porniţi alimentatorul. (Etapa anterioară trebuie derulată numai în 
timpul primei porniri pentru a se umple alimentatorul sau în cazul în care 
containerul a rămas fără combustibil). 

 
- iniţiaţi funcţia “Aprindere” din meniul principal. Stadiile succesive ale 
ciclului de ardere vir fi derulate automat.  

 
- Vă rugăm să inspectaţi dimensiunea şi culoarea flăcării timp de 15-20 
minute în timpul procesului de ardere, când Cazanul este în modul 
“funcţionare”. Flacăra ar trebui să aibă o lungime de 20-40cm în timpul 
funcţionării la puterea nominală – funcţie de dimensiunea centralei 
(arzătorului). În cazul unei flăcări prea joase sau prea înalte, vă rugăm să 
corectaţi volumul de alimentare cu combustibil în “meniul de instalare”, 
“coeficienţi”, “coeficient maxim alimentator”. 

 
O altă inspecţie a flăcării va fi realizată când Cazanul va opera în 

intervale de putere minime (înainte de atingerea temperaturii setate, pe 
afişaj apare o eficienţă de funcţionare a ventilatorului de 1-15%). Flacăra 
va fi stabilă şi va pătrunde cu aproximativ 5-10 dinspre arzător. Corecţiile 
posibile vor fi realizate în “meniul de instalare”,“coeficienţi”, “coeficient 
minim alimentator”. 
În acest timp, culoarea flăcării trebuie să fie de un galben deschis, iar 
flacăra să fie cât de lungă posibil.  

Culoarea flăcării va deveni portocalie în cazul deficienţelor de aer, iar 
flacăra va avea capete „fumurii”. După o perioadă mai lungă, Cazanul va 
începe să se umple cu peleţi necombustibili, iar nuanţa fumurie specifică 
va fi observată la deschiderea uşilor.  

În cazul în care volumul de aer este prea mare, culoarea flăcării se 
va schimba în alb, părţi din peleții nearși vor cădea din camera de ardere, 
iar după o funcţionare mai lungă, flacăra va fi mai joasă şi mai 
“şovăielnică”. Acest fenomen influenţează semnificativ viaţa arzătorului. 

Mai multe informaţi privind service-ul controlerului sunt incluse în 
“Manualul de service al echipamentului”. 

Mai jos sunt prezentate imagini cu exemple de diverse setări ale 
funcţionării arzătorului.  
Focul roşu, fumuriu, indică o alimentare cu aer prea scăzută. 

 

Focul alb, strălucitor, indică o alimentare cu aer prea puternică. 

 

Focul este corect setat atunci când utilizatorul poate vedea o flacără 
curată, de un galben  intens.  

 

 
 

 
Setările trebuie ajustate cu numai mult de 5-10% o dată. Sunt 

necesare circa 20–30 minute până când modificarea parametrilor 
funcţionării alimentatorului (şi/sau controlul intensităţii de ardere) se va 
reflecta în starea combustibilului de ardere.  

 
În modul de funcţionare automată, controlerul electronic derulează 

măsurătorile temperaturii apei din centrală şi, pe baza acestora, 
controlează funcţionarea corespunzătoare a alimentatorului de 
combustibil şi a ventilatorului de ventilare. În acelaşi timp, controlerul 
controlează funcţionarea pompei de încălzire centrală, a pompei pentru 
apă utilitară fierbinte, precum şi a celor două pompe suplimentare.  

 

 
Pericol! 
Nu staţi niciodată în faţa uşii centralei, când aceasta este 
deschisă. Pericol de ardere. 

 
În timpul pornirii centralei, pot avea loc emanaţii de fum în camera 

centralei sau transpiraţia centralei. După încălzirea centralei şi a canalului 
de gaze, aceste fenomene ar trebui să dispară.  

Procesul de service în timpul funcţionării normale a centralei se 
bazează pe completarea periodică a combustibilului în container şi 
îndepărtarea cenuşii. Timpul de service nu depăşeşte intervalul de 15-30 
minute (funcţie de dimensiunea centralei). 

Un singur schimb de combustibil este suficient pentru 3-4 zile de 
funcţionare a centralei la puterea nominală.  

mailto:serwis@defro.pl


 

Oprirea funcţionării centralei poate fi rezultatul lipsei combustibilului în 
container sau blocării alimentatorului datorită prezenţei unor obiecte dure, a 
pietrelor, bucăţilor de cărbune etc. 

Pericol!                                                                    
Golirea completă a containerului de combustibil trebuie evitată. 
Nivelul minim de umplere a containerului de combustibil - 25% din 
capacitatea sa. 

Într-un sistem de încălzire centrală, necesarul de căldură depinde de condiţiile 
din exterior, adică dacă e zi sau noapte, şi de modificarea temperaturii. 
Temperatura de ieşire a apei din centrală depinde şi de caracteristica termică a 
clădirii –materiale de construcţie şi de izolaţie.  

Sugestie! 
În timpul pornirii la rece a centralei, poate apărea condensarea 
vaporilor de apă pe pereţi. Aşa-numita transpiraţie a centralei lasă 
impresia de scurgere. Este un fenomen natural, care dispare după 
încălzirea centralei la o temperatură care depăşeşte 60°C. 
În cazul unei centrale noi, funcţie de condiţiile atmosferice şi de 
temperatura apei din centrală, aceasta poate dura câteva zile. 

Sugestie! 
Pot fi utilizate numai piesele de schimb originale cumpărate de la 
P.W. DEFRO sp. z o.o. Sp. k..                                            
P.W. DEFRO sp. z o.o Sp. k nu-şi asumă responsabilitatea pentru 
funcţionarea incorectă a centralelor determinată de utilizarea unor 
piese de schimb neoriginale.  

Fiecare centrală trebuie ajustată funcţie de cerinţele particulare ale obiectului 
încălzit şi de calitatea combustibilului. 

Atenţie! Utilizatorul nu trebuie să seteze parametri care ar avea ca 
rezultat depăşirea puterii nominale a centralei, urmată de arderea ineficientă 
a combustibilului.  

9.4. COROZIUNEA LA TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ. 

 
Centralele trebuie operate cu diferenţe între temperatura de alimentare şi 

temperatura pe retur în intervalul 10-20°C, iar temperatura apei pe retur să nu fie 
mai mică de 55°C. În timpul funcţionării, dacă temperatura apei de încălzire 
centrală este sub 60°C, vaporii de apă conţinuţi în fazele de ardere condensează 
pe pereţii centralei. În timpul perioadei iniţiale de funcţionare, condensatul mai sus 
menţionat se poate scurge din centrală pe pardoseala camerei centralei.  
Funcţionarea prelungită la temperaturi mai scăzute poate conduce la coroziune, 
ceea ce poate scurta viaţa centralei. Prin urmare, nu se recomandă utilizarea 
centralei dacă temperatura apei care alimentează sistemul de încălzire centrală 
este sub 60°C. 

Pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare, fără defecte şi eficientă a 
centralei, se recomandă operarea centralei la 80% din puterea nominală şi 
temperatura pe centrală de minimum 65°C. de asemenea, se recomandă 
instalarea unei pompe de amestec. 

Atenţie! 

Dacă temperatura apei care alimentează sistemul de încălzire centrală 
este sub 60°C, funcţionarea centralei conduce la precipitarea 
intensificată a substanţelor gudronice din combustibilul ars, ceea ce 
rezultă în  depozite de gudron în schimbătorul de căldură şi în canalul 
de gaze, determinând riscul de aprindere de cenuşii în coş.  

Sugestie! 
Utilizarea supapei de amestec reduce consumul de combustibil, 
facilitează funcţionarea şi prelungeşte semnificativ viaţa centralei. 

 

 
9.5. FUNCŢIONAREA CENTRALEI ÎN MODUL MANUAL/CAMERA DE 
ARDERE DE URGENŢĂ /. 

 

 
Atenţie! 

În cazul lipsei tensiunii sau posibilei defectări a unităţii de alimentare 
cu combustibil, Cazanul poate continua să funcţioneze, cu condiţia 
ca îndepărtarea gravitaţională a căldurii să fie asigurată, împreună cu 
supravegherea permanentă a centralei.  

Atenţie! 

Pentru a spori performanţa de ardere, PW DEFRO sp. z o.o. Sp. k. 
recomandă instalarea centralei fără grătar suplimentar.  

Depunerea extensivă a cenuşii pe suprafaţa schimbătorului de căldură 
poate apărea, în cazul centralelor echipare cu grătar suplimentar. 

 

 

 

 

 

 

 

Notă! 
Containerul de combustibil trebuie să fie complet gol înaintea 
demarării funcţionării centralei în modul manual. 

Notă! 

Modul de ardere fără ventilare automată trebuie utilizat pentru 
protecţia la îngheţare a sistemului, cu condiţia îndepărtării căldurii 
gravitaţionale şi a supravegherii constante a centralei.  

 

Notă! 

Pentru a evita distrugerea senzorului de gaze de ardere, se 
recomandă îndepărtarea sa de la capilarul evacuării de gaze în timpul 
funcţionării în modul manual. Dezasamblarea senzorului canalului de 
gaze va fi realizată după ce Cazanul s-a răcit şi a fost închisă.  

Pericol! 

Vă rugăm să vă asiguraţi că alimentarea cu electricitate a 
echipamentului este oprită înainte de a deschide uşile arzătorului.  

 
Aprinderea utilizând grătarul fix cu ventilare automată. 

Decuplarea centralei – selectaţi butonul funcţiei “decuplare” din meniu. 
Controlerul comută automat la procesul de amortizare, iar funcţia de ardere 
completă va comuta la „evacuarea” reziduurilor de cenuşă din arzător. Închideţi 
controlerul şi scoateţi din priză fişa, deschideţi uşile tăvii pentru cenuşă şi uşile de 
ardere, precum şi uşile pentru curăţenie. Curăţaţi suprafaţa de ardere de 
încărcare, îndepărtaţi componentele camerei secundare de ardere /Imaginea 18 
pagina 45/. De asemenea, trebuie îndepărtat combustibilul din cuptor şi de pe 
suprafaţa containerului de combustibil. Amplasaţi grătarul de fontă pe console în 
camera de ardere. Apoi conectaţi Cazanul la sistemul electric. Porniţi controlerul 
electronic, deconectaţi alimentatorul de combustibil prin setarea modelului „ardere 
manuală” [Palenieręczne] în meniul controlerului. 

Apoi amplasaţi hârtie şi bucăţi mici de lemn pe grătarul din fontă şi aprindeţi 
gradat, adăugând cărbune până când  se creează un strat de căldură cu o grosime 
de aprox. 6-10 cm. Când stratul de aprindere este pregătit, încărcaţi arderea 
manuală cu combustibil /cu caracteristicile date la punctul 5/ cel mult până la 
marginea inferioară a uşilor de încărcare.  

Apoi închideţi toate uşile, comutaţi pe aprindere în modul de ardere manuală 
şi setaţi temperatura necesară pentru apa de încălzire. Procesul de ardere trebuie 
controlat, combustibilul trebuie completat, iar cenuşa timpuriu formată pe grătar 
trebuie îndepărtată utilizându-se uneltele livrate.  

Întreaga centrală trebuie curăţată cu precizie, componentele camerei 
secundare trebuie reinstalate, grătarul de fontă trebuie îndepărtat, iar la 
întoarcerea la arderea în mod automat, modul „ardere manuală” trebuie 
deconectat în meniul controlerului. 

Arderea utilizând grătarul fix fără ventilare automată. 

Goliţi Cazanul, opriți controlerul electronic şi scoateţi fişa din priză, deschideţi 
uşile tăvii pentru cenuşă şi uşile de ardere, precum şi uşile pentru curăţenie. 
Curăţaţi suprafaţa de ardere de încărcare, îndepărtaţi componentele camerei 
secundare de ardere /Imaginea 18 pagina 45/. De asemenea, trebuie îndepărtat 
combustibilul din cuptor şi de pe suprafaţa containerului de combustibil. Amplasaţi 
grătarul de fontă pe console în camera de ardere. Apoi amplasaţi hârtie şi bucăţi 
mici de lemn pe grătarul din fontă şi aprindeţi gradat, adăugând cărbune până 
când  se creează căldură. 

După ce s-a obţinut căldură, umpleţi camera de ardere, cu caracteristicile 
date la punctul 5, prin uşile de încărcare. Arderea în cuptor va începe automat, cu 
o eficienţă care depinde de cantitatea de aer furnizat şi obţinut prin intermediul 
uşilor de ardere şi tăvii pentru cenuşă adecvat ridicate. Procesul de ardere trebuie 
controlat, combustibilul trebuie completat, iar cenuşa timpuriu formată pe grătar 
trebuie îndepărtată utilizându-se uneltele livrate. 

Întreaga centrală trebuie curăţată cu precizie,grătarul din fontă trebuie 
îndepărtat, iar componentele camerei secundare trebuie reinstalate la întoarcerea 
la arderea în mod automat. 

 
 
Notă! 

Grătarul de urgenţă este utilizat pentru arderea pe termen scurt a 
combustibililor solizi în cazul în care utilizarea alimentatorului automat de 
combustibil nu este posibilă. Utilizarea pe termen lung a grătarului de urgenţă 
poate conduce la avarierea alimentatorului sau grătarului 

Atenţie!                                  Atenţie! 
 

Risc de leziuni oculare!     Risc de tăiere a degetor! 
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9.6. GOLIREA CENTRALEI 

Pentru oprirea centralei (de exemplu pentru curăţarea arzătorului), 
utilizatorul trebuie să selecteze funcţia „golire” din meniu. Controlerul 
comută automat la procesul de golire, iar când combustibilul a ars 
complet, va comuta la „evacuarea” reziduurilor de cenuşă din arzător.  

Mai multe informaţii privind service-ul controlerului sunt incluse în 
„Manualul de service al echipamentului”. 

În cazul în care Cazanul este dezactivată pentru a derula acţiuni de 
service /curăţare etc./, aceasta ar trebui dezactivată cu ajutorul 
comutatorului master şi prin deconectarea alimentării electrice a centralei. 
După finalizarea acţiunii de service, Cazanul trebuie conectată din nou la 
sistemul electric, iar controlerul trebuie cuplat utilizându-se comutatorul 
principal. 

  
9.7. SERVICE PERIODIC PENTRU CENTRALĂ – CURĂŢARE ŞI 
MENTENANȚĂ. 

Service lunar 

Derulaţi lucrările de service pentru service-ul săptămânal şi: 
• curăţaţi suprafaţa de schimb termic, camera de ardere şi partiţiile verticale 

cu apă. Se recomandă curăţarea săptămânală a centralei, ceea ce va 
diminua semnificativ consumul de combustibil. Înainte de curăţare, 
Cazanul trebuie dezactivată utilizându-se comutatorul principal, iar 
utilizatorul trebuie să aştepte perioada necesară pentru răcirea 
suprafeţelor interne ale centralei şi să protejeze arzătorul împotriva 
poluării care poate pătrunde în interior. Camera de ardere trebuie să fie 
curăţată prin uşile tăvii pentru cenuşă şi ale arzătorului /Imaginea 3, poz. 
3./ şi prin uşile pentru curăţenie /Imaginea 3, poz. 2./. Coșurile de tiraj ale 
gazelor de ardere, create de partiţiile verticale, trebuie curăţate prin uşile 
superioare pentru curăţenie /Imaginea 2, poz. 23./ şi uşile arzătorului şi 
tăvii pentru cenuşă. Cenuşa şi praful acumulat trebuie îndepărtate prin 
uşile tăvii pentru cenuşă şi ale de ardere /Imaginea 2 poz. 3./ conform 
Imaginii 15. 

Uneltele de service livrate o dată cu Cazanul trebuie utilizate pentru 
curăţarea centralei. Dispozitivele pentru turbioane, care sporesc eficienţa 
termică a centralei, sunt utilizate pentru sporirea eficienţei arderii /Imag. 16/.

Pericol! 
Orice lucrări de service şi de mentenanță trebuie derulate cu 
grijă şi numai de către adulţi. Cazanul nu trebuie curăţată în 
prezenţa copiilor. 
În derularea activităţilor, trebuie să purtaţi mănuşi de 
protecţie, ochelari şi căşti de protecţie. 

Acestea sunt amplasate în tirajele verticale pentru gaze de ardere. 
Curăţarea dispozitivelor pentru turbioane trebuie derulată lunar, prin 
scoaterea acestora din evacuarea pentru gaze de ardere şi curăţarea lor de 
funingine. Conductele de gaze de ardere trebuie şi ele curăţate, apoi 
turbioanele pot fi inserate la loc.  

• verificaţi acumularea de contaminanţi, reziduuri din arzător, dacă este 
posibil, goliţi Cazanul şi curăţaţi arzătorul.  

      • verificaţi starea duzelor de aer şi permeabilitatea orificiilor de evacuare aer.  
Pericol! 
Elementele centralei pot atinge temperatura de 400°C! 
Pentru curăţarea centralei este necesar să o dezactivaţi şi să 
aşteptaţi perioada de timp necesară pentru diminuarea 
temperaturii de la suprafaţa de schimb termic.  

• derulaţi mentenanța alimentatorului de combustibil conform instrucţiunilor 
furnizate la punctul 12.4 din acest manual de utilizare. 

ATENŢIE! Operaţiunile mai sus menţionate trebuie derulate neapărat la 
sfârşitul sezonului de încălzire. Cazanul trebuie şi ea curăţată, iar 
combustibilul trebuie îndepărtat din containerul pentru combustibil şi 
din sistemul de distribuţie în cazul unei opriri care durează mai mult de 
2 zile. 

Pericol! 
Înaintea demarării operaţiunilor de service şi de mentenanță, 
trebuie dezactivată alimentarea cu energie electrică.  

Sugestie! 
Pentru păstrarea unei eficienţe satisfăcătoare a arderii, 
canalele de convecţie şi foile din camera de ardere trebuie 
menţinute curate. Funinginea, praful şi cenuşa create ca 
rezultat al arderii reduc eficienţa procesului de ardere. 
Pericol! 
Înainte de a deschide uşile arzătorului, vă rugăm să vă 
asiguraţi că alimentarea cu electricitate a echipamentului 
este oprită. 

Inspecţiile complete trebuie derulate anual, în timpul opririi centralei. 
Defecţiunile evaluate ale centralei, de exemplu, avarierea motorului 
alimentatorului, utilizarea normală a pieselor, trebuie anunţată departamentului 
de service autorizat,.  
Curăţarea evacuării de gaze este şi ea importantă pentru funcţionarea corectă 
a centralei.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imaginea.15. Metodă pentru îndepărtarea cenuşii in centrală. 
 

 
 
Service-ul zilnic 
•nivelul de combustibil din container trebuie să fie controlat regulat, 
funcţie de combustibilul utilizat. Nivelul minim de combustibil este egal 
cu 25% din capacitatea containerului. După reumplere, containerul de 
combustibil trebuie închis ermetic! 

•în timpul arderii medii, este suficient să se evacueze camera de ardere 
la fiecare două zile. Utilizatorul trebuie să-şi amintească să poarte mănuşi 
de protecţie. 
Service-ul săptămânal 
•deschideţi uşile tăvii pentru cenuşă şi de la arzător şi verificaţi starea 
flăcării. În cazul în care se recunosc stări anormale, setările trebuie 
corectate, conform liniilor directoare incluse în acest manual punctul 9.3. 

•îndepărtaţi produsele sinterizate; dacă produsele sinterizate sunt 
prezente în număr mare în camera de ardere a centralei, utilizatorul 
trebuie să ajusteze greutatea peleţilor şi debitul de aer. În cazul în care 
contaminanţii sunt permanent prezenţi, utilizatorul trebuie să verifice 
dacă tipul de combustibil este în concordanţă cu caracteristicile 
recomandate.  

•controlaţi starea articulaţiilor, mânerelor uşilor şi carcaselor. Pentru a 
înlocui cordonul de etanşare, acesta trebuie îndepărtat din canelura uşii 
utilizând o şurubelniţă. După îndepărtarea cordonului, canelura trebuie 
curăţată. Puneţi la loc cordonul de etanşare în canelura curăţată, 
pornind de la partea orizontală. Cordonul trebuie fixat cu precizie pe 
întregul perimetru al uşilor, pentru a facilita închiderea uşilor.  

 
 

dispozitiv turbionar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imaginea16. Metoda de curăţare a dispozitivelor turbionare 

Atenţie!                                  Atenţie! 
 

Risc de leziuni oculare!     Risc de tăiere a degetor! 



 

9.8. OPRIREA DE URGENŢĂ A CENTRALEI. 

În cazuri de urgenţă sau în stări de urgenţă, adică: 

• dacă este depăşită temperatura maximă a apei (85°C) în centrală, controlerul 
electronic va comuta la starea de urgenţă: contactele de întrerupere ale 
limitatorului STB vor activa încălzirea centrală şi pompele pentru apă fierbinte 
utilitară şi vor dezactiva ventilatorul. Această stare este semnalată pe afişajul 
controlerului. Depistaţi cauza activării limitatorului STB şi încercaţi să restauraţi 
funcţionarea acestuia, eliminând cât mai repede posibil cauza. 

• creşterea presiunii, 
• scurgere bruscă şi semnificativă de apă din centrală sau sistem, 

• conducte, radiatoare, fitinguri fisurate (supape, vane, pompe), 
• alte situaţii de urgenţă care compromit siguranţa funcţionării centralei. 

Trebuie urmate recomandările de mai jos: 
1) Îndepărtaţi combustibilului din camera de ardere şi amplasaţi-l într-un container 
din metal; risc de ardere sau asfixiere! (nu petreceţi mult timp în camera centralei; 
dacă este posibil, deschideţi uşa şi orificiile de ventilaţie). Îndepărtarea cărbunilor 
aprinşi din camera de ardere trebuie derulată doar în prezenţa unei alte persoane. 
Dacă din cauza fumului prea gros este imposibilă îndepărtarea cărbunilor aprinşi, 
chemaţi brigada de pompieri.  

9.10. DECONECTAREA CENTRALEI. 
 

La terminarea sezonului de încălzire şi în toate celelalte cazuri de oprire a 
centralei, combustibilul trebuie ars complet, iar cenuşa şi ceilalţi contaminanţi 
trebuie îndepărtaţi din camera de ardere. Cazanul trebuie curăţată cu atenţie, 
inclusiv camera de ardere şi dispozitivul pentru tirajul de convecţie. Cazanul 
trebuie lăsată cu uşile deschise.  

Pentru perioadele de oprire a centralei, apa din sistemul de încălzire centrală 
poate fi evacuată doar în cazul modernizării sau al lucrărilor de instalare. Pentru a 
proteja Cazanul după sezonul de încălzire, cenuşa şi depunerile de carbon, care 
conţin cea mai mare cantitate de sulf, trebuie îndepărtate, urmând derularea 
lucrărilor de mentenanță.  

Dacă Cazanul trebuie instalată în camere de centrală reci şi umede, pe timpul 
verii, Cazanul trebuie protejată la umiditate prin amplasarea în interior a unui 
material absorbant de umezeală, cum ar fi, spre exemplu, oxid de calciu nehidratat 
ars, silicagel. 

Sugestie! 
La sfârşitul sezonului de încălzire, Cazanul trebuie curăţată cu atenţie 
şi protejată împotriva efectul umidităţii. 

  
Camera de ardere poate fi acoperită cu nisip uscat. Este strict interzis să turnaţi 
apă pe cărbunii aprinşi din camera de ardere. Turnarea apei este acceptabilă 
numai în afara camerei centralei, în aer liber, de la o distanţă care să depăşească 
3 m; 

Notă! 

Dacă nu este necesar, utilizatorul nu trebuie să dreneze apa din 
sistemul de încălzire centrală. Apa din centrală protejează şi Cazanul, 
şi fitingurile sale la coroziune.  

   
2) Determinaţi motivele defecţiunilor şi după îndepărtarea lor şi verificarea 
corectitudinii funcţionării centralei şi întregului sistem, începeţi curăţarea şi derulaţi 
procesul de pornire al centralei.  

 
 

9.9.MĂSURI ÎN CAZ DE INCENDIU ÎN EVACUAREA DE GAZE /APRINDEREA 
FUNINGINII/. 

 
Pericol! 

În cazul opririi de urgenţă a centralei, siguranţa persoanelor şi 
respectarea reglementărilor privind lupta împotriva incendiilor sunt de 
maximă prioritate.  

 
Aprinderea funinginii în coş reprezintă arderea particulelor depozitate în canalele 
de ardere (evacuării gazelor); depunerile se formează în cursul funcţionării 
centralei şi nu sunt curăţate prin măturarea coşului. În cazul incendiului declanşat 
de funingine, trebuie respectate următoarele recomandări: 
• Chemaţi Departamentul de Pompieri la 112, oferiţi informaţii despre cele 
întâmplate şi explicaţii detaliate despre cum se poate ajunge la clădirea 
respectivă; 

• Stingeţi focul din centrală; 
• Închideţi etanş uşa centralei şi orificiile pentru curăţenie pentru a întrerupe orice 
sursă de aer (datorită lipsei aerului, incendiul se va stinge în cele din urmă); 

• Verificaţi întregul canal al coşului să nu prezinte fisuri care ar putea rezulta în 
răspândirea focului la camere; 

• Pregătiţi mijloace de înăbuşire a focului, de exemplu, un stingător de foc, o 
pătură pentru foc, un furtun conectat la sistemul de apă, apă într-un container; 

• Faceţi loc pentru Departamentul de Pompieri şi puneţi-le la dispoziţie informaţiile 
necesare. 

 
 

Pericol!                                                             
Gazele de ardere care ies din coşul blocat sunt periculoase. Coşul şi 
conectorul trebuie menţinute curate. Ele trebuie curăţate înainte de 
fiecare sezon de încălzire. 

Sugestie! 
Utilizatorul trebuie să se familiarizeze cu remarcile privind mentenanța 
şi oprirea alimentatorului de combustibil prezentate la punctele 12.4. şi 
12.5. din manualul de utilizare.  

 

 
 

10. ZGOMOT. 
 

Eliminarea zgomotului din sursă este imposibilă, dacă avem în vedere 
utilizarea şi specificitatea de funcţionare a alimentatorului de combustibil. Dar o 
operare scurtă şi ciclică a alimentatorului de combustibil, deşi determină acest tip 
de zgomot, nu constituie un pericol.  

11.  ÎNDEPĂRTAREA CENTRALEI CA URMARE A UZURII. 
 

Cazanul cu echipament electric este supusă Directivei Europene 
2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi asociate 
acesteia: • marcajul în conformitate cu directiva mai sus-menţionată /pubelă barată 
cu o cruce/ pe deşeurile de echipamente electrice şi electronice este amplasat pe 
plăcuţa cu caracteristici nominale, 

Cazanul este realizată din materiale neutre pentru mediu. 
După uzarea şi exploatarea completă a centralei, utilizatorul trebuie să precizeze 
următoarele: 

• piesele conectate cu şuruburi trebuie dezasamblate prin deşurubare, iar piesele 
sudate trebuie tăiate 

• înaintea casării, controlerul electronic cu conductori al centralei trebuie 
deconectat. Aceşti conductori sunt supuşi colectării selective a deşeurilor 
provenind de la echipamente electrice şi electronice pentru scopuri de utilizare. 
Aceste piese nu pot fi amplasate împreună cu alte deşeuri generale. Locul de 
colectare trebuie specificat de serviciile municipale sau comunale. Alte elemente 
ale centralei sunt supuse eliminării standard, majoritatea, sub forma de oţel vechi.  

• luaţi măsuri de siguranţă în timpul dezasamblării centralei prin utilizarea 
dispozitivelor manuale şi mecanice adecvate, împreună cu echipamentul de 
protecţie personal (mănuşi, haine, şorţ, ochelari etc.). 

 

Sugestie! 
Curăţarea sistematică a conductelor de fum trebuie derulată pentru 
prevenirea aprinderii funinginii în coş.  

Pericol! 

Este strict interzis să turnaţi apă în coş – risc de explozie. 

 

Pericol! 

Canalele de coş murdare pot constitui sursa unor scântei 
incandescente sau a unui gaz de ardere foarte fierbinte, inclusiv 
monoxidul de carbon, care este inodor.  

Notă!                                                                                          
Compania de service coşuri trebuie chemată după incendiu pentru a 
derula curăţarea conductelor şi a inspecta starea lor tehnică.  
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12. SERVICE-UL ALIMENTATORULUI AUTOMAT DE COMBUSTIBIL SOLID. 

12.1. INFORMAŢII GENERALE. 
 

Arzătoarele de tip bioPELL sunt destinate arderii combustibilului de tip peleţi, 
adică rumeguş comprimat şi şipci din lemn de înaltă valoare calorică. Eficienţa 
ridicată a arzătoarelor şi utilizarea combustibilului ecologic mai ieftin constituie un 
înlocuitor foarte bun pentru arzătoarele pe gaz şi ulei, din ce în ce mai costisitoare. 
O gamă largă de puteri ale arzătoarelor permite instalarea unui arzător atât în 
sistemele de încălzire centrală din case, cât şi în clădirile de utilităţi publice de 
dimensiuni mici. Service-ul arzătorului se referă la setarea parametrilor de 
funcţionare,curăţarea sistematică a grătarului de ardere şi completarea 
combustibilului în containerul cu peleţi (container). Alimentarea, aprinderea şi 
arderea combustibilului sunt derulate automat. Întregul proces este controlat cu 
ajutorul controlerului electronic DEFRO AP,care cooperează, printre altele, cu: 
alimentatorul de combustibil, 
 ventilatorul, 
aprinzătorul, 
senzorul de detectare flacără, 
releul de supraîncărcare termică al arzătorului, 
senzorul de combustibil colmatat, 
limitatorul de temperatură de siguranţă STB. 

Mai mult, este adaptat şi pentru cooperarea cu echipamentul sistemului de 
încălzire, de exemplu, agitatoare, pompe, tampon, centru de comandă pentru 
vreme şi camere. 

Arzătorul este realizat din oţel rezistent la căldură şi oţel rezistent la 
coroziune, care îi asigură calitatea înaltă şi durabilitatea.  

12.2. DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI ŞI GAMA DE UTILIZARE A 

ALIMENTATORULUI DE COMBUSTIBIL. 
 

Arzătorul este realizat ca o structură din oţel sudată, constând din numeroase 
elemente realizate din oţel, atât termorezistent, cât şi rezistent structural, funcţie 
de sarcina termică la care sunt supuse. 

Arzătorul BioPELL 2 este disponibil în trei modele: 

 Arzătorul versiunea S  este echipat cu un grătar, care este uşor de curăţat, deci 
funcţionarea arzătorului este facilitată.  
 Arzătorul versiunea L  este echipat cu un actuator liniar conectat cu un grătar 
mobil, care culisează din grătar după fiecare golire şi după un timp specificat, în 
vederea curăţării de ardere de reziduurile de cenuşă şi materiale de sinterizare. 
 Arzătorul versiunea P este echipat cu o duză amplasată în cuptor şi conectată 
cu un compresor. Curăţarea este derulată regulat, utilizându-se aerul comprimat şi 
o presiune ridicată. Reziduurile de cenuşă sunt evacuate în tava pentru cenuşă.  

Volumul de aer necesar pentru ardere este furnizat de ventilatorul cu tiraj 
forţat, conectat cu debitmetrul turbinei, pentru setarea duzelor în camera de 
ardere. Arzătorul este controlat de un controler electronic care controlează 
procesul de ardere prin pornirea secvenţială a alimentatorului şi selectarea corectă 
a rotaţiilor ventilatorului.  

Arzătorul funcţionează în modul ciclic şi este caracterizat de aprindere fără 
mentenanță şi golire automată, funcţie de parametrii setaţi.  

Ansamblul arzătorului constă dintr-o serie de elemente mobile, care 
facilitează accesul la componentele interne ale arzătorului, care sunt supuse la 
uzură (e.g. aprinzător). 

12.3.REMARCI PRIVIND COMBUSTIBILUL. 

Funcţionarea fără probleme a centralei cu şurubul de transmisie şi arzătorul 
de peleţi depinde de utilizarea unui combustibil corespunzător, care să posede 
caracteristicile prezentate la punctul 5 din acest manual de utilizare.  

Notă! 

Nerespectarea liniilor directoare privind parametrii combustibilului 
utilizat poate conduce la pierderea garanţiei pentru echipamentul 
livrat. 

 

12.4. MENTENANȚA ALIMENTATORULUI DE COMBUSTIBIL. 

Alimentatorul este proiectat astfel încât să nu solicite o mentenanță 
costisitoare. Arzătorul trebuie curățat periodic de praf sau cenușă. Curățați regulat 
carcasa motorului utilizând o cârpă uscată. Pentru că reductoarele sunt umplute cu 
ulei sintetic care ar trebui să satisfacă necesitățile pentru întreaga perioadă de 
funcționare, teoretic nu au nevoie de o mentenanță specială, în afara curățării 
exterioare. Nu utilizați solvenți pentru curățare pentru că aceștia pot afecta inelele 
și garniturile de etanșare. 
Mentenanța motorului – conform Manualului de Funcționare și Mentenanță al 
motorului.  

Mentenanța ventilatorului – utilizând aspiratorul, peria sau aerul 
comprimat cel puțin o dată la un sfert de an! 

Notă!                                                                             
Este necesar să derulați mentenanța alimentatorului după fiecare 
perioadă de încălzire – condiție pentru acordarea garanției. 

Arzător în versiunea S şi P 

METODĂ DE DEZASAMBLARE A GRĂTARULUI DE ARDERE 

 
Notă! 

Curăţarea trebuie derulată manual, în cazul unei contaminări 
semnificative a arzătorului, care împiedică o curăţare automată 
eficientă.  

Atenţie! 

Rumeguşul precipitat poate adera la suprafaţa părţii superioare a 
grătarului şi containerului în timpul utilizării peleților; în acest caz, 
aceste suprafeţe trebuie curăţate cu ajutorul uneltelor de curăţare.  

Pericol! 

Înainte de a deschide uşile arzătorului, vă rugăm să vă asiguraţi că 
alimentarea cu energie electrică a echipamentului este oprită. 

 

 

PASUL 1. Îndepărtaţi grătarul de ardere ridicându-l uşor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PASUL 2.Îndepărtaţi grătarul din camera de ardere şi curăţaţi-l minuţios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Duză aer 

 

 
 
 
 
 

PASUL 3. Acordaţi atenţie specială stării terminalului duzei de aer în cazul arzătorului echipat cu o 
astfel de duză de aer. Curăţaţi depozitul de carbon şi contaminanţi utilizând o unealtă dură, pentru 
a asigura capacitatea necesară a canalului.  



 

 
 

PASUL 4. Deşurubaţi şurubul M6x14 care fixează capacul de ardere; dezasamblaţi 
respectând ordinea şi direcţia prezentate în imagine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASUL 5. Curăţaţi suprafaţa grătarului şi containerului, după cum se prezintă în 
imaginea de mai sus. Instalaţi arzătorul în ordine inversă după derularea operaţiilor de 
mentenanță.  

Atenţie! 
Rumeguşul precipitat poate adera la suprafaţa părţii 
superioare a grătarului şi containerului în timpul utilizării 
peleților; în acest caz, aceste suprafeţe trebuie curăţate cu 
ajutorul uneltelor de curăţare. 

METODĂ DE DEZASAMBLARE ŞI CURĂŢARE A SENZORULUI DE 
FLACĂRĂ 

 
Notă!                                                                                  
 În cazul unor probleme cu aprinderea arzătorului sau 
existenţa unor informaţii legate de contaminarea senzorului 
de flacără de pe afişajul controlerului, utilizatorul ar trebui să 
cureţe imediat arzătorul.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PASUL 1. Slăbiţi şuruburile de fixare şi îndepărtaţi carcasa retrăgând-o, după 
cum indică săgeata din imagine. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Curăţaţi aici 

 

poziţie incorectă a grătarului de ardere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
poziţie corectă a 

grătarului de ardere 
 

 
Grătarul corect instalat va culisa uşor sub marginea inferioară a 

aprinzătorului şi se va aşeza stabil pe partea inferioară a de ardere 
arzătorului. 

 
Pericol!                                                 
Instalarea incorectă a grătarului de ardere poate constitui o 
cauză a unui eventual incendiu în arzătorul cu peleţi.  

PASUL 2. Scoateţi senzorul de flacără şi curăţaţi senzorul în zona indicată utilizând o 
cârpă. Instalaţi senzorul de flacără şi arzătorul în ordine inversă. Introduceţi senzorul de 
flacără la loc –utilizaţi orificiul din admisia senzorului de flacără. Verificaţi capacitatea 
admisiei senzorului de flacără.  

 

METODĂ DE DEZASAMBLARE ŞI CURĂŢARE A APRINZĂTORULUI 

 
PASUL 1.Îndepărtaţi grătarul de ardere ridicându-l uşor.  
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PASUL 2.Îndepărtaţi grătarul din cuptor şi curăţaţi-l cu minuţiozitate.  

 

 
 

 
PASUL 3. Deşurubaţi şurubul M6x14 care fixează capacul de ardere; dezasamblaţi 
conform ordinii şi direcţiei prezentate în imagine.  

 
 

PASUL 4. Deşurubaţi şuruburile M6x12 care fixează aprinzătorul. Apoi scoateţi-l 
uşor prin glisare, conform direcţiei săgeţii din imagine. Deconectaţi cablurile de 
alimentare a încălzitorului înainte de scoaterea completă.  

 
 
 

 
 

 
PASUL 5. Retrageţi aprinzătorul după cum indică săgeata din imagine. 

 
 

 
 

PASUL 6. Deşurubaţi piuliţele M6 care fixează plăcile care protejează elementele de 
încălzire ale aprinzătorului.  

 
 
 

PASUL 7. Îndepărtaţi încălzitorul aprinzătorului –înlocuiţi-l cu unul nou. 
Asamblaţi toate piesele în ordine inversă. 
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PASUL 8. Acordaţi o atenţie deosebită setării corecte a componentelor de încălzire 
înaintea instalării componentelor aprinzătorului; aceste componente trebuie să se 
potrivească în orificiile din corpul aprinzătorului. Fixaţi componentele utilizând plăcile 
de protecţie după amplasarea corectă a elementelor de încălzire. Imaginea 
anterioară prezintă elemente de încălzire corect instalate, în raport cu orificiile din 
corpul aprinzătorului. 

Arzătorul în versiunea L 

METODĂ DE DEZASAMBLARE A GRĂTARULUI DE ARDERE 

 

 
 

 
PASUL 2. Slăbiţi şuruburile de fixare şi îndepărtaţi carcasa în direcţia indicată de 
săgeata din imagine.  

   

Notă! 
Rumeguşul precipitat poate adera la suprafaţa părţii 
superioare a grătarului şi containerului în timpul utilizării 
peleților; într-un astfel de caz, aceste suprafeţe trebuie 
curăţate utilizând unelte de curăţare. 

Pericol! 
Este interzis să se deruleze lucrări de mentenanță la arzător 
care să implice şi curăţarea mecanică, atunci când sursa de 
alimentare cu electricitate este activă – aceasta poate avea ca 
rezultat rănirea mâinilor şi afectarea permanentă a sănătăţii! 

Atenţie! 
Curăţarea trebuie derulată manual în cazul unei contaminări 
semnificative a arzătorului, care împiedică o curăţare 
automată eficientă.  

Pericol! 
Înainte de a deschide uşile arzătorului, vă rugăm să vă 
asiguraţi că sursa de alimentare electrică a echipamentului 
este oprită.  

 
 
 

 
PASUL 3. Deşurubaţi şuruburile M6x16 care fixează capacul de ardere şi latura 
superioară şi posterioară a grătarului. Capacul de ardere trebuie dezasamblat 
conform ordinii şi direcţiei săgeţilor din imagine –apoi îndepărtaţi latura posterioară 
şi frontală a grătarului. 

 
 
 
 

 

PASUL 1. Curăţaţi suprafaţa grătarului superior după cum se 
indică în imagine. 

PASUL 4. Dezasamblaţi dopurile orificiilor de inspecţie ale arzătorului prin 
deşurubarea şuruburilor de fixare.  
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PASUL 5. Deşurubaţi şuruburile de fixare M5x16 amplasate în orificiile de 
inspecţie ale arzătorului. Îndepărtaţi partea inferioară a grătarului conform direcţiei 
săgeţii.  

 

 
1 3 

METODA DE DEZASAMBLARE ŞI CURĂŢARE A SENZORULUI DE 
FLACĂRĂ 

Notă! 
În cazul problemelor cu aprinderea arzătorului sau dacă pe afişajul 
controlerului apar informaţii despre contaminarea senzorului de 
flacără, utilizatorul trebuie să cureţe imediat senzorul.  

 
PASUL 1. Slăbiţi şuruburile de fixare şi îndepărtaţi carcasa în direcţia indicată de 
săgeata din imagine.  

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
Curăţaţi aici 

 
 
 
 
 

 
PASUL 6. Componentele dezasamblate ale grătarului de ardere trebuie să fie curăţate 
minuţios, apoi instalate în ordinea inversă. Acordaţi atenţie aşezării corecte a 
componentelor grătarului, în special la faptul că partea superioară /poz. 1/ trebuie 
amplasată între tamponul (amortizorul) special /poz. 2/ şi alimentatorul arzătorului /poz. 
3/. Marginile exterioare trebuie să se suprapună. Ajustarea în orificii facilitează o 
aşezare corectă.  

PASUL 2. Îndepărtaţi senzorul de flacără şi curăţaţi senzorul în locul indicat 
utilizând o cârpă. Instalaţi senzorul de flacără şi arzătorul în ordine inversă. 
Introduceți senzorul de flacără corect la locul său –pentru acest scop utilizaţi 
orificiul de intrare pentru senzorul de flacără. Verificaţi permeabilitatea orificiului 
senzorului de flacără.  

METODA DE DEZASAMBLARE ŞI CURĂŢARE A ARZĂTORULUI 

 

PASUL 7. Vedere a unui grătar de cuptor corect instalat.  PASUL 1. Slăbiţi şuruburile de fixare şi îndepărtaţi carcasa în direcţia indicată de 
săgeata din imagine. 
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PASUL 2. Deşurubaţi şuruburile care fixează aprinzătorul şi deconectaţi cablurile.  

 

PASUL 3. Scoateţi aprinzătorul după cum indică săgeata din imagine, înlocuiţi-l cu 
unul nou. Verificaţi dacă terminaţia aprinzătorului este situată în mijloc în raport cu 
deschiderea de ardere. Instalaţi în ordine inversă.  

 
 

 
14. EXEMPLE DE DEFECŢIUNI ŞI DEPANARE. 

12.5. ÎNCHIDEREA ALIMENTATORULUI. 
 

În cazul închiderii centralei, împreună cu alimentatorul, trebuie 
respectate următoarele etape: 
• porniţi axul melcat timp de 15 minute din trei în trei luni. Axul melcat nu 
va fi blocat în interiorul conductei.  

• curăţaţi conducta de reziduurile de cărbune, goliţi containerul, curăţaţi 
arzătorul, îndepărtaţi cenuşa. Verificaţi cordonul de etanşare.  

 
 
 
 
 

13. REMARCI PRIVIND UTILIZAREA CENTRALEI. 
 

Pericol! 
Următoarele reguli de funcţionare în condiţii de siguranţă a 
centralei trebuie introduse şi respectate.  

 
1. Cazanul poate fi utilizată numai de persoane adulte, care s-au 
familiarizat cu acest manual de utilizare şi au fost pregătite în scopul 
utilizării centralei.  
2. Este interzisă prezenţa copiilor în vecinătatea centralei fără a fi 
însoţiţi de persoane adulte.  
3. Lichidele inflamabile nu trebuie utilizate pentru aprinderea 
combustibilului; se poate utiliza doar combustibil solid, lemn răşinos 
sau hârtie etc. 
 
4. Dacă gazul inflamabil sau vaporii inflamabili ajung la camera 
centralei sau se derulează lucrări cu risc sporit de incendiu sau 
explozie (de exemplu lipituri sau acoperiri cu lac), Cazanul trebuie 
oprită înainte de începerea lucrărilor. 
 
5. În timpul funcţionării centralei, temperatura de încălzire a apei nu 
trebuie să depăşească 90°C. dacă Cazanul se supraîncălzeşte, toate 
receptoarele de căldură închise trebuie deschise, iar uşile centralei 
trebuie închise ermetic, ventilatorul fiind şi el oprit.  
 
6.  Materialele inflamabile nu trebuie amplasate pe centrală sau 
în apropierea sa.  
 
7. Conductorul electric, pompa şi conectorii pentru apa utilitară nu 
trebuie amplasaţi în vecinătatea sursei de căldură, a uşilor sau a 
coșului de gaze.  
 
8. Elementele electrice şi de construcţie ale centralei nu pot fi 
schimbate sau modificate de utilizator.  
 
9. Poate fi utilizat numai combustibilul recomandat de la furnizori 
certificaţi (preferabil cu atestare). 
 
10. În timpul îndepărtării cenuşii din centrală, materialele inflamabile 
nu pot fi amplasate mai aproape de 1500 mm de centrală. Cenuşa 
trebuie amplasată în containere rezistente la căldură, prevăzute cu 
capac.  
 
11. După terminarea sezonului de încălzire, Cazanul şi coșul de fum 
trebuie curăţate foarte atent. Camera centralei trebuie să fie 
întotdeauna curată şi uscată. Îndepărtaţi combustibilul din conducta 
de distribuţie combustibil şi containerul de încărcare combustibil şi 
lăsaţi uşile centralei şi ale containerului de combustibil uşor deschise.  

 

Tip de defecţiune Sursă posibilă de defecţiune Reparaţie sugerată 

 
Creştere bruscă a 

presiunii şi 
temperaturii 

• Robinete închise • Deschideţi robinetele 

• ventilatorul nu se opreşte după 
atingerea temperaturii setate 

• resetaţi controlerul electronic şi încercaţi din nou, 
sub supraveghere strictă (dacă ventilatorul tot nu se 
opreşte, închideţi controlerul şi contactaţi 
departamentul de service) 

 
Fum din direcţia uşilor 

inferioare 

• uşi incorect închise • ajustaţi dispozitivul de blocare  

• contaminarea cordonului  • curăţaţi cordonul 

• cordonul de etanşare este avariat • înlocuiţi cordonul de etanşare 

 
 

Fum din direcţia uşilor 

1. Lipsa tirajului coşului 
• coşul nu este suficient de înalt 
• intersecţia coşului este prea mică 
• coşul este obturat sau Cazanul este murdară 

 
• măriţi înălţimea coşului 
• măriţi intersecţia coşului 
• curăţaţi coşul (Cazanul) 

2. viteză prea mare a ventilatorului • reduceţi viteza ventilatorului 
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Tip de defecţiune Sursă posibilă de defecţiune Reparaţie sugerată 

 
 
 
 

Temperatura 
necesară nu a 
putut fi atinsă 

• valoare calorică a combustibilului prea mică  • adăugaţi combustibil cu valoare calorică mai mare sau 
înlocuiţi cu combustibil cu parametrii necesari 

• prea mult tiraj în coş • reduceţi tirajul cu ajutorul supapei de strangulare a debitului, 
amplasată în canalul de gaze 

• schimbător murdar • curăţaţi Cazanul 

• sistem realizat incorect • verificaţi sistemul de încălzire centrală 

• centrală neadecvată pentru clădire • derulaţi un audit energetic pentru clădire 

• setări incorecte ale parametrilor de ardere • ajustaţi setările controlerului electronic 

• defecţiune/senzor de temperatură defect • verificaţi sau înlocuiţi senzorul 

Creştere 

semnificativă de 

temperatură faţă de 

temperatura setată 

• tiraj prea mare al coşului la o căldură de ardere prea 
mare  

• utilizaţi regulatorul de tiraj din coş sau un combustibil 
cu parametrii necesari 

• Injectări de aer prea frecvente şi prea 
îndelungate între pornirile propriu-zise 

• măriţi timpii dintre injectările de aer 

• diminuaţi timpii dintre injectările de aer 

Scurgere de ulei din 
echipament 

• lipsa etanşeităţii dispozitivului • înlocuirea dispozitivului de către departamentul de service 
autorizat 

 

 
 

Explozii scurte de gaz 

• temperatură prea scăzută setată în centrală • sporiţi temperatura 

• lipsa căldurii de la centrală, ceea ce are ca rezultat în 
pauze lungi în funcţionare, determină stingerea flăcării 

• nu închideţi toate radiatoarele prin intermediul supapelor  
• radiatoarele şi celelalte receptoare (de exemplu, un 

boiler de apă trebuie să poată primi căldură) 

• setări incorecte ale parametrilor de ardere  • ajustaţi setările controlerului electronic 

• curenţi turbionari de aer în coş • instalaţi un capac de coş (pompier) 

 

Are loc 
supraîncălzirea 
semnificativă a 
coşului 

• tiraj prea mare în coş • măsuraţi tirajul coşului şi, dacă este necesar, instalaţi un 
regulator cu clapetă pentru tirajul în coş  

• măsuraţi temperatura gazului de ardere; corect este să 
varieze între 110°C-260°C 

• amplasare incorectă raportată la coş • treceţi în revistă instrucţiunile conţinute în manualul de 
funcţionare 

 
 
 

Consum prea 
mare de 
combustibil 

• sistemul este realizat incorect • verificaţi sistemul de încălzire centrală 

• centrală necorespunzătoare pentru clădire • derulaţi un audit energetic al clădirii 

• valoare calorică prea mică a combustibilului  • adăugaţi combustibil cu valoare calorică mai mare sau 
înlocuiţi cu combustibil cu parametrii necesari 

• setări incorecte ale parametrilor de ardere • ajustaţi setările controlerului electronic 

• eficienţă scăzută a centralei datoriră pierderilor mari pe 
coş  

• temperatură prea ridicată a gazelor de ardere care rezultă 
dintr-un tiraj prea ridicat sau necesităţi prea mari de aer 
pentru ardere. 

 
 
 

Funcţionare 
incorectă a 

elementului de 
protecţie 

• blocarea alimentatorului–combustibil de slabă calitate 
conţinând contaminanţi mecanici /pietre etc./ 

• utilizaţi combustibilul recomandat, cu granulaţia corectă  

• flanşă de conductă răsucită sau şuruburi de fixare 
slăbite 

• verificaţi şi înlocuiţi, dacă este necesar 

• centrare incorectă a consolei moto-reductorului 
raportată la şurub  

• verificaţi axialitatea instalării şi aliniaţi, dacă este 
necesar 

• consola moto-reductorului nu este stabilă fixată pe 
pardoseală.  

• Corectaţi şi asiguraţi o fixare durabilă 

 
Fum de la containerul 

de combustibil 

• Timpul de alimentare cu combustibil, incorect setat • ajustaţi setările controlerului electronic 

• orificiile de curăţare şi arzătorul, contaminate • curăţaţi orificiile de curăţare şi duzele arzătorului 

• tiraj slab în coş sau presiune/ventilaţie de evacuare 
incorectă în camera centralei 

• măsuraţi tirajul coşului 
• verificaţi funcţionarea suflantei şi evacuării în ventilaţie 

 

 
Ardere slabă a 
combustibilului  

• calitate slabă a combustibilului  • adăugaţi combustibil cu valoare calorică mai mare sau 
înlocuiţi cu combustibil cu parametrii necesari 

 Volum prea mic de aer furnizat pentru ardere  
•măsuraţi volumul de aer furnizat  

Depunere de carbon 
pe schimbător, creare 

de carbid  

• calitate slabă a combustibilului • utilizaţi combustibilul recomandat de fabricant 

• combustibilul este prea umed • utilizaţi combustibil cu umiditate mai mică, depozitaţi 
combustibilul într-o cameră încălzită 

• ardere incorectă a combustibilului  • ajustaţi setările controlerului electronic  

Scurgere de apă 
de la centrală 

• temperatura setată în centrală este prea joasă • creşteţi temperatura 

• combustibil umed • uscaţi/înlocuiţi combustibilul 

 

 
 

Sugestie! 
Canalele de convecţie şi pereţii de ardere trebuie să fie curăţaţi bine înainte de a chema echipa de service. De asemenea, intrarea în 
camera centralei trebuie eliberată în catul în care este necesară înlocuirea centralei. 
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CONDIŢII DE SIGURANŢĂ ÎN FUNCŢIONARE PENTRU CENTRALE CU 
ALIMENTARE AUTOMATĂ A COMBUSTIBILULUI  

 
Cea mai importantă cerinţă de siguranţă pentru centrale este de a se realiza sistemul în conformitate cu standardele 

PN-91/B-02413 şi BN-71/8864-27. Mai mult, trebuie respectate următoarele: 

 
Pericol! 
Este interzis să introduceţi mâinile în spaţiul de lucru al axului melcat în timpul funcţionării centralei – risc de 
vătămare permanentă a mâinii/mâinilor.  

 

1.Este interzis să utilizaţi Cazanul dacă nivelul apei în sistem este sub nivelul indicat în specificaţiile pentru funcţionarea 
centralei. 

2.În derularea activităţilor, trebuie să purtaţi mănuşi de protecţie, ochelari şi căşti de protecţie.  

3.Nu staţi niciodată în faţa uşii când o deschideţi. Nu deschideţi uşile de încărcare când porniţi ventilatorul. 
 

Pericol! 
Nu staţi niciodată în faţa uşii centralei când o deschideţi. Risc de arsură.  

4.Asiguraţi-vă că întotdeauna, camera centralei este menţinută în ordine şi nu există obiecte străine de funcţionarea 

centralei.  

5.În timpul derulării lucrărilor referitoare la centrală, tensiunea maximă de iluminare nu trebuie să depăşească 24V.   

6.Este necesar să se menţină o stare bună a centralei, a sistemului de încălzire centrală conectat, precum şi  etanşeităţii 
uşilor şi orificiilor de curăţare.  

Pericol! 
Capacul containerului trebuie să fie închis etanş în timpul funcţionării centralei. Pericol de retur al flăcării 
către container şi risc de incendiu. 

 

7.Toate defecţiunile trebuie remediate imediat.  

8. Pe timpul iernii, nu se recomandă să se facă pauze în încălzire, pentru că apa în sistem poate îngheţa, ceea ce este 
deosebit de periculos, pentru că pornirea centralei când sistemul de încălzire centrală este obstrucţionat poate conduce 
la defecţiuni majore.  

9.Umplerea sistemului cu apă iarna trebuie derulată cu atenţie. În această perioadă, trebuie utilizată numai apa fierbinte, 
pentru a împiedica îngheţarea apei în sistem.  

 

Pericol! 
Dacă există suspiciuni că apa din sistemul de încălzire centrală a îngheţat, inclusiv în sistemul de protecţie al 
centralei, trebuie verificat sistemul. Acest proces se derulează prin turnarea apei în sistem prin intermediul 
robinetului de drenaj până când se obţine un debit de la conducta de curăţare. În cazul în care lipseşte 
permeabilitatea, este interzisă pornirea centralei. 

 

10.Este inacceptabil să se pornească Cazanul cu ajutorul benzinei, kerosenului sau al altor materiale inflamabile şi 
explozive.  

11. Nu vă apropiaţi cu foc deschis de uşile ridicate ale de ardere în timpul funcţionării ventilatorului, ci doar după 
deconectarea acestuia, pentru că gazul nears poate exploda.. 

Pericol! 
Este interzisă utilizarea focului deschis şi a materialelor inflamabile în vecinătatea centralei –poate exploda şi 
produce incendii. 

12. Executarea sistemului electric poate fi realizată de un electrician autorizat.  

Pericol! 
Toate conexiunile la sistemul electric pot fi executate doar de un electrician care să posede certificările 
adecvate /să fie înregistrat în Asociaţia Electricienilor polonezi la 1kV/. 

 

Atenţie! 
Supravegherea centralei este necesară în cazul în care tensiunea scade.  

 
Atenţie! 
Este interzis să turnaţi apă rece într-o centrală fierbinte. Este interzis să turnaţi apă pe camera de ardere.  
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16. TERMENI ŞI CONDIŢII DE GARANŢIE PENTRU PRODUS. 
1. Prin declaraţia de garanţie, al cărei conţinut corespunde prevederilor acestui 
document, Garantul–fabricantul produsului - DEFRO Sp. z o.o. Sp. k., cu sediul în 
Varşovia, 00-403 Varşovia, ul. Solec 24/253, înregistrat în Registrul Comerţului, 
Registrul Naţional al Jurisdicţiilor, de către tribunalul districtual din Kielce, X Divizia 
Comercială a Societăţilor, sub numărul KRS 0000620901, NIP: 9591968493, 
REGON: 363378898, uzină producătoare: Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 
Strawczyn, oferă Cumpărătorului o garanţie pentru produsul vândut în termenii şi 
condiţiile specificate mai jos. 
2. Garanţia este emisă pentru Cazanul de încălzire tipul SMART EKOPELL 
................ cu numărul de serie ............................. (obiect al contractului –centrală 
pentru încălzire centrală), cu condiţia să fie realizată plata pentru produs. Datorită 
standardelor corespunzătoare, demonstrate şi unificate de vânzări, garanţia 
acoperă numai produsul cumpărat în punctele autorizate de vânzare ale Garantului 
sau de la furnizori autorizaţi. Lista completă a companiilor autorizate este 
disponibilă pe pagina web www.defro.pl. 
3. La plata integrală a preţului, odată cu livrarea către utilizator a produsului, se va 
emite şi un card de garanţie. Dacă lipseşte cardul de garanţie, cumpărătorul 
trebuie să contacteze imediat Vânzătorul pentru a obţine acest document, pentru 
că deşi lipsa sa nu are nicio influenţă asupra validităţii şi perioadei de garanţie 
oferite pe baza acestui declaraţii, poate influenţa procesarea corectă şi la timp a 
obligaţiilor pentru Garant care rezultă din această garanţie.  
4. Pentru a permite garantului să ia măsuri eficiente, imediat după livrarea 
produsului, Cumpărătorul trebuie să remită o copie a cardului de garanţie corect 
completat la adresa Garantului (Ruda Strawczyńska 103a, 26-067 Strawczyn). 
Cardul de Garanţie completat corect conţine data, ştampila şi semnăturile în 
locurile special desemnate pentru acestea.  
5. Cumpărătorul primeşte Termenii şi Condiţiile de Garanţie, Cardul de Garanţie, 
precum şi Manualul de Instrucţiuni, care conţine condiţiile pentru utilizarea 
centralei, ghidul de instalare şi parametrii privind coşul, combustibilul şi apa din 
centrală.  
6. Garantul garantează că Cazanul funcţionează corect, cu condiţia ca toate 
condiţiile specificate în Manualul de Utilizare să fie îndeplinite, inclusiv acele 
condiţii referitoare la combustibil, coş, apa din centrală şi conexiunea la sistemul 
de încălzire centrală. Garanţia acoperă produsul utilizat conform utilizării 
preconizate şi informaţiilor furnizate în manual de service. Garantul nu este 
responsabil pentru efectul uzurii normale a produsului care este asociată 
funcţionării acestuia.  
7. Perioada de autorizare a garanţiei începe la data livrării produsului către 
Cumpărător şi este egală cu: 
a) 5 ani pentru etanşeitatea schimbătorului de căldură; 
b) 2 ani pentru alte elemente şi pentru funcţionarea corectă a centralei, dar nu mai 
mult de 3 ani de la data fabricării; 
c) 1 an pentru elementele din fontă şi elementele mobile care constituie 

echipamentul centralei; 
d) Elementele supuse uzurii nu sunt acoperite de Garanţie; acestea includ în 
special: şuruburi, piuliţe, mânere şi elemente din ceramică şi de etanşeizare. 
8. Garanţia este valabilă în Republica Polonă. 
9. Pe perioada Garanţiei, Garantul asigură reparaţii gratuite ale tuturor defectelor 
fizice ale produsului, într-o perioadă de: 
a) 14 zile de la raportarea defectului, dacă reparaţia nu reclamă înlocuirea 
elementelor constructive ale produsului; 
b) 30 de zile de la raportarea defectului, dacă reparaţia reclamă înlocuirea 
elementelor constructive ale produsului; subiect al punctelor 3 şi 4 al condiţiilor de 
garanţie.  
10. Dacă, în urma analizei cererii de garanţie, produsul defect a fost înlocuit cu 
unul nou sau s-au realizat reparaţii semnificative la produsul defect, se aplică o 
nouă perioadă de garanţie care curge de la data livrării produsului înlocuit sau 
reparat. În cazul în care se înlocuieşte numai o piesă aparţinând produsului 
reclamat, noua garanţie se aplică numai pentru acea piesă. În celelalte cazuri, 
perioada de garanţie este prelungită dacă funcţionarea produsului este imposibilă 
datorită defectului sesizat în cererea înregistrată. 
11. Înregistrarea oricărui defect fizic care urmează a fi remediat în perioada de 
garanţie (înregistrarea defecţiunii) trebuie realizată de Cumpărător imediat după 
identificarea defectului şi nu mai târziu de 14 zile.  
12. Toate defectele trebuie înregistrate la garant (Ruda Strawczyńska 103a, 26-
067 Strawczyn) prin trimiterea unui formular de plângere inclus în acest manual de 
utilizare, completat şi ştampilat de un punct autorizat de vânzare sau de un furnizor 
autorizat. Înregistrarea standard trebuie să conţină: 
a) Tipul, capacitatea, numărul de serie, numărul fabricantului (informaţiile pot fi 
găsite pe plăcuţa cu caracteristici tehnice), 
b) Data şi locul cumpărării, 
c) Scurtă descriere a defectului, 
d) Sistemul de protecţie al centralei (tipul de vas de presiune), 
e) Adresa detaliată şi numărul de telefon al Cumpărătorului. 
Dacă reclamaţia se referă la următoarele cazuri: ardere incorectă în centrală, 
depuneri de smoală, fum prin uşa de încărcare cu combustibil; înregistrarea 
defectului trebuie însoţită de o copie a unei expertize a coşului prin care să se 
certifice că respectivul coș de gaze îndeplineşte toate cerinţele specificate în 
manualul de utilizare pentru o capacitate dată a centralei. 
Dacă reclamaţia se referă la o scurgere de apă, etanşeitatea la scurgeri nu trebuie 
verificată cu ajutorul aerului comprimat.  
13. Garantul nu va fi responsabil pentru depăşirea perioadelor menţionate la 
punctul 9 de mai sus dacă, deşi Garantul sau reprezentanţii săi au fost pregătiţi să 
remedieze defectul până la data agreată cu Cumpărătorul, nu au putut să-şi 
deruleze activitatea de remediere datorită unor cauze care nu îi sunt atribuibile 
Garantului (de exemplu, lipsa accesului adecvat la centrală, lipsa energiei electrice 
sau a apei, forţa majoră, absenţa Cumpărătorului etc.). 

14. Dacă Garantul, în pofida faptului că era pregătit să deruleze reparaţia, s-a aflat 
de două ori în imposibilitatea de a derula reparaţiile necesare garantate, din motive 
atribuibile Cumpărătorului, atunci se presupune că respectivul Cumpărător a renunţat 
la cererea inclusă în solicitarea de garanţie. Notificarea despre acelaşi defect în acest 
mod nu este posibilă.  
15. Dacă defectul care face obiectul cererii nu poate fi remediat, iar după trei 
reparaţii, produsul rămâne defect, dar poate fi utilizat, Cumpărătorul are următoarele 
drepturi: 
a) Să obţină un preţ redus pentru produs, proporţional cu valoarea utilizată a 

centralei; 
b) Să îi fie înlocuit produsul cu unul fără defecte. 
16. Produsul poate fi înlocuit dacă garantul decide că nu poate fi reparat. 
17. Garantul nu acceptă responsabilitatea pentru alegerea necorespunzătoare a 
centralei în raport cu suprafaţa încălzită (de exemplu, centrală cu putere prea mare 
sau prea mică faţă de cerinţe). Se recomandă ca alegerea centralei să aibă loc cu 
ajutorul unui birou de proiectare sau al Garantului. Garantul nu este responsabil 
pentru pierderea datelor salvate în echipament şi pentru pierderile economice sau 
profiturile pierdute.  
18. Garantul va refuza satisfacerea cererilor Cumpărătorului care rezultă din acest 
document în cazul în care: 
a) va observa deteriorarea stării sau ruperea sigiliilor de plumb, 
b) identificarea produsului va fi imposibilă (conformitatea produsului prezentat cu 
documentul care descrie echipamentul, documente înlocuite sau indescifrabile etc.), 
c) defecţiuni care rezultă din transportul incorect derulat sau comandat de 
Cumpărător; 
d) defecţiuni care rezultă din instalarea incorectă sau repararea de către o persoană 
necalificată, inclusiv nerespectarea standardelor specificare la punctul 8.4. 
Conectarea centralei la sistemul de încălzire  
e) anumite componente ale echipamentului au fost înlocuite cu bună-ştiinţă cu piese 
de schimb neoriginale, uzate etc. sau s-au executat reparaţii de către alţi furnizori 
decât departamentul de service autorizat al Garantului etc. 
f) defectele sunt mecanice, chimice,termice şi nu rezultă din cauze intrinseci 
produsului vândut. 
g) Defecţiunile se referă la părţile care se uzează, în special: şuruburi, piuliţe, 
mânere şi elemente din ceramică şi de etanşeizare. 
h) Defecţiunile care rezultă din utilizarea produsului neconformă cu manualul de 
utilizare, în special pentru: 
Coroziunea elementelor din oţel în zona canalului de gaze care rezultă din 
funcţionarea îndelungată a centralei la o temperatură a apei din sistemul de încălzire 
centrală care nu depăşeşte 60°C, defecţiuni care rezultă din utilizarea apei din 
sistemul de încălzire centrală cu o duritate necorespunzătoare (arderea plăcilor din 
oţel ale de ardere datorită depunerilor de calcar din centrală), 
Funcţionarea necorespunzătoare a centralei care rezultă din lipsa tirajului în coş sau 
puterea necorespunzătoare a centralei, defecţiune rezultând din întreruperi energiei 
electrice, 
i) Defectele nu sunt semnificative şi nu au efect asupra valorii de utilizare a centralei 
19. Această garanţie nu acoperă: 
- Produsele utilizate pentru scopuri de afaceri sau utilizări industriale; 
- Componente ale echipamentului electric; 
- Defecţiunile determinate de celelalte echipamente conectate, dispozitive sau 
accesorii conectate altele decât cele recomandate de Garant. 
- Defecţiunile care au apărut ca rezultat al acţiunii unor factori externi, printre care: 
acţiunea forţei majore; 

- Defecţiunile determinate de animale, 
20. Reparaţiile în garanţie acceptate de Garant sunt realizate gratuit. Garantul poate 
impune costuri în legătură cu cererea sub garanţie numai în cazul în care reclamaţia 
nu este acceptată, ca urmare a unor circumstanţe speciale enumerate la punctele 17 
şi 18 de mai sus. 
21. Reclamaţia poate fi luată în considerare numai dacă datele menţionate în 
acest document corespund şi dacă au loc: îndeplinirea celorlalţi termeni şi a celorlalte 
condiţii de garanţie; prezentarea dovezii de cumpărare a produsului –adică factură 
sau chitanţă fiscală, alte dovezi ale cumpărării, conform reglementărilor în vigoare; 
22. Instalarea centralei în sistemul de încălzire poate fi efectuată de o persoană care 
deţine calificările generale de instalator, dar sunt necesare introducerea intervenţiei şi 
ştampila pe Cardul de Garanţie. 
23. Prima pornire a centralei, reparaţiile şi alte activităţi care nu trebuie derulate de 
Utilizator, conform manualului de utilizare, pot fi realizate doar de departamentul de 
service autorizat şi pregătit de Garant. Prima pornire a centralei trebuie achitată de 
către Cumpărător. 
24. Reparaţia pe perioada garanţiei se realizează în locaţia unde funcţionează 
produsul. Dacă reclamaţia se referă la o anumită parte a produsului, inclusiv 
echipamentul electronic/ /controlerul electronic, ventilatorul etc., alta decât piesa 
precizată, atunci piesa defectă trebuie trimisă Garantului pe cheltuiala sa returnarea 
echipamentului defect este o condiţie pentru acceptarea cererii de garanţie şi 
înlocuirea gratuită a acestui echipament. Nereturnarea piesei menţionate în cel mult 7 
zile lucrătoare poate duce la neacceptarea cererii şi imputarea costurilor 
Vânzătorului.  
25. Prevederile acestui document nu limitează în niciun caz autorizaţiile care rezultă 
din reclamaţie pe baza garanţiei legale. Garanţia nu are nicio influenţă asupra altor 
reclamaţii ale Cumpărătorului, conform prevederilor legii – inclusiv cele privitoare la 
neconformarea bunurilor cu detaliile precizate în contract. Cumpărătorul poate 
exercita puterea de garanţie legală indiferent de drepturile care rezultă din garanţie. 
În cazul în care cumpărătorul îşi exercită drepturile care rezultă din garanţie, perioada 
pentru exercitarea drepturilor rezultând din garanţie va fi suspendată de la data 
notificării legate de defect. Această perioadă se va prelungi începând cu data la care 
Garantul a refuzat să-şi execute obligaţiile rezultând din garanţie sau din trecerea 
ineficientă a perioadei aferente executării lor. 
26. Pentru toate aspectele care nu au fost rezolvate în acest Card de Garanţie şi în 
acest document, se aplică prevederile Codului Civil art. 577 - 581. 

 
* ştergeţi după caz 

http://www.defro.pl/
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16.1. CONDIŢII DE GARANŢIE “SERVICE 48H”. 
 

1.Programul "Service 48h" acoperă centralele fabricate de P.W. DEFRO 
Sp. z o.o. Sp. k. 
2.Orice reclamaţii trebuie înaintate către un punct de desfacere cu 
amănuntul sau e gross sau direct către Companie, la fax nr. 41 303 80 
85, e-mail: serwis@defro.pl, sau printr-o scrisoare trimisă pe adresa 
companiei.  
3.Înregistrarea defectului poate fi completată în cazul în care 
Cumpărătorul posedă confirmarea cumpărării şi a completat corect 
Cardul de Garanţie, inclusiv şi formularul de reclamaţie.  
4.Serviciul "Service 48h" al P.W. DEFRO sp. z o.o. Sp. k. depune toate 
diligenţele să îndepărteze orice defecţiuni care îngreunează sau fac 
imposibilă funcţionarea centralei în cel mult două zile lucrătoare începând 
cu ziua înregistrării defectului.  
5.Perioada pentru remedierea defectului poate fi prelungită din raţiuni 
care nu ţin de P.W. DEFRO Sp. z o.o. Sp. k., cum ar fi necesitatea 
înlocuirii unor elemente constructive, lipsa pieselor de schimb la furnizor, 
condiţiile meteo adverse /forţa majoră/. 
6. Nerealizarea reparaţiilor în intervalul precizat nu constituie motiv pentru 
ridicarea de pretenţii împotriva P.W. DEFRO Sp. z o.o. Sp. k. şi 
Partenerului său de autorizat service.  
7. Pentru a facilita contactul cu unitatea de service, s-a constituit un 
serviciu hotline pentru clienţi: 509 702 720 şi 509 577 900. Dacă sunaţi la 
aceste numere, veţi primi informaţiile necesare şi veţi fi ajutat/ă cu orice 
problemă legată de service.  

16.2. SERVICII POST-GARANŢIE. 
 

În afara serviciilor standard în perioada de garanţie, vă oferim şi 
următoarele servicii post-garanţie, care sunt contra cost: 

1. Verificarea aerisirii camerei centralei. 
2. Verificarea etanşeităţii/ aplicaţiilor de silicon sau înlocuirea cordonului  - 
plătibile conform listei de preţuri/. 
3. Verificarea corectitudinii conexiunilor hidraulice. 4. Verificarea 
corectitudinii conexiunii la coş. 5. Verificarea conexiunilor electrice în 
controlerul electronic. 6. Verificarea etanşeităţii uşii containerului 
pentru combustibil. 
7. Verificarea conexiunii dintre sistemul de încărcare cu combustibil şi 
corpul centralei. 8. Verificarea defectelor cablurilor electrice ale 
ventilatorului, motorului dispozitivului şi senzorilor.    
9. verificarea oricăror modificări aduse la centrală /descriere în 
comentarii/. 10. Verificarea indicatorilor şi amplasării tuturor senzorilor. 
11. Curăţarea schimbătorului /îndepărtarea depunerilor / 12. 
Curăţarea arzătorului /îndepărtarea depunerilor / 
13. Ajustarea centralei pentru un tip de combustibil dat /încărcarea 
combustibilului şi setările timpului de pauză; setările de putere ale 
ventilatorului / 

 
Pentru reparaţiile plătite şi post-garanţie, costul orei de muncă şi 

costul deplasării de la sediul companiei de service sunt calculate conform 
listei de preţuri disponibilă la www.defro.pl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vă informăm că posibila înlocuire a componentei centralei cu una funcţională, solicitată de utilizator, nu este neambiguă cu 
recunoaşterea de către PW DEFRO sp. z o.o.  Sp. k. a pretenţiilor de garanţie ale utilizatorului centralei şi nu pune capăt 
procedurii de procesare a cererii. PW DEFRO Sp. z o.o. Sp. k. îşi rezervă dreptul de a solicita utilizatorului centralei să achite 
costurile de înlocuire a componentei/de reparaţie a componentei, care, în urma expertizei/reparaţiei a fost declarată ca 
avariată de factori independenţi de fabricantul centralei (de exemplu, scurtcircuit în sistemul electric, supratensiune, 
inundaţie, defecţiuni mecanice care nu pot fi văzute cu ochiul liber etc.), defecţiuni care nu au putut fi declarate de echipa de 
service în timpul reparaţiei la locul de funcţionare a centralei, în termen de 60 de zile de la data derulării reparaţiei. PW DEFRO 
sp. z o.o. Sp. k. va emite factura corespunzătoare pentru înlocuirea/repararea componentei în discuţie pe baza protocolului de 
expertiză anexat. În acelaşi timp vă informăm că neplata facturii care include costurile menţionate anterior în cel mult 14 zile 
de la emiterea sa are ca rezultat pierderea irevocabilă a garanţiei pentru Cazanul utilizată, iar informaţia va fi introdusă în 
sistemul nostru computerizat de supraveghere a centralelor aflate în perioada de garanţie. Data la care suma datorată este 
creditată în contul bancar precizat în factura menţionată, este considerată data plăţii.  
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1 
1. Picior de reglare, 4 buc. 
2. Piuliţă M12 - 8 buc. 
3. Şaibă M12, 8 buc. 

 

 
Imaginea 17.Instalarea picioarelor de reglare ale centralei. 

 

 

Pregătirea centralelor SMART EKOPELL pentru ardere pe grătarul de 
urgenţă 

 
Pentru pregătirea centralelor SMART EKOPELL pentru arderea pe 

grătarul de urgenţă, utilizatorul trebuie să respecte regulile precizate în 
acest manual. Demontaţi deflectorul şi componentele duzei din ceramică 
prin uşile frontale de curăţare; amplasaţi grătarul din bare de fontă pe 
consolele de fixare în camera de ardere prin uşile arzătorului şi 
recipientului pentru cenuşă. Pentru a reveni la arderea în modul automat, 
utilizatorul trebuie să deruleze etapele în sens invers.  

Pericol! 
Lucrările de service şi de mentenanță vor fi derulate cu 
meticulozitate şi numai de către adulţi. Cazanul nu trebuie 
operată în prezenţa copiilor.  
În derularea activităţilor, trebuie să purtaţi mănuşi de 
protecţie, ochelari şi căşti de protecţie. 

 

Imaginea 18.Metodă de pregătire a centralei pentru arderea în modul 
manual. 

 
 

deflector 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASUL 1. Deflectorul trebuie dezasamblat prin uşile pentru curăţenie.  

 
 

PASUL 2. Dezasamblarea componentelor duzei ceramice trebuie derulată în conformitate 
cu secvenţa şi metoda prezentate în imaginea de mai sus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASUL 3. Amplasaţi grătarul din bare de fontă pe consolele de fixare din camera de 
ardere. 
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Asamblarea cablului de alimentare pentru supapa de aer comprimat. 

 
 
 
 

Conectorul contactului liber de tensiune. 

 
 

 
 

Instalarea contactului liber de tensiune. 
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Arzătorul în versiunea P este echipat cu o supapă specială, care este instalată de 
client, pe baza diagramei prezentate mai sus. Instalaţi şi mufa contactorului în 
partea inferioară a arzătorului. După instalarea corectă a tuturor componentelor 
supapei cu aer comprimat, aceasta trebuie conectată la compresor.  

Imaginea 19. Diagrama de asamblare pentru supapa cu aer comprimat. 
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2 
 

4 
 
 

Diagramă prezentând conexiunea supapei cu aer comprimat la compresor. 

 
Pentru a obţine funcţionarea corectă a sistemului pneumatic de 

curăţare, utilizatorul trebuie să conecteze tubul spiralat /poz.3./ la 
conectorul supapei cu aer comprimat /poz.2./ şi cu conectorul 
compresorului /pos.1/. Mufa contactorului /poz.4/ trebuie conectată în 
partea inferioară a arzătorului de peleţi. 

 

 
Imaginea 20. Diagramă prezentând conexiunea supapei cu aer comprimat la 
compresor. 

Notă! 
Condensul aburilor se formează în timpul funcţionării 
compresorului. Acest condens are un impact negativ asupra 
duratei de viaţă a compresorului. Supapa de dren din partea 
inferioară a compresorului /poz.5/ trebuie deschisă o dată la 
două săptămâni pentru a drena condensul format.  
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Lista componentelor: 

 
1 ventilator de aerisire cu carcasă 1 buc. 

2 garnitură pentru flanşa canalului de gaze 1 buc.  

3 şurub M10x25 4 buc. 

4 piuliţă M10 4 buc. 

5 şaibă 10.5 4 buc. 

6 mufă conectoare pentru ventilatorul de aerisire 

7 conector PID  

3 5 4 
 

 
 

Instalarea ventilatorului de aerisire trebuie derulată conform diagramei prezentate mai sus. 
Cutia de conexiune a ventilatorului de aerisire trebuie conectată la mufa conectoare /poz. 6/,iar 
cablul pentru senzorul de temperatură al gazelor de ardere trebuie conectat la conectorul PID 
/poz. 7/. 
Înaintea pornirii, verificaţi direcţia de rotaţie a ventilatorului! 

 
Imaginea 21. Instrucţiuni de instalare pentru ventilatorul de aerisire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aerisitor 

Imaginea22. Aerisitorul centralei. 
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CORECT          /           INCORECT 
Conducta flexibilă trebuie instalată de către client sau instalator conform propriului obiectiv. conducta flexibilă, care conectează 

arzătorul cu alimentatorul de combustibil, trebuie dispusă în linie dreaptă, înclinată spre sol, la un unghi de min. 45o . această conductă nu 
trebuie să prezinte curburi şi coturi şi trebuie să permită căderea gravitaţională a peleților în arzător. Tăiaţi conducta flexibilă la lungimea 
dorită în timpul asamblării – acordaţi o atenţie specială tăierii corecte a conductei. Poziţionarea corectă a conductei flexibile previne 
blocarea peleților în interiorul conductei şi asigură funcţionarea corectă a arzătorului. Imaginile de mai sus prezintă instalarea corectă, 
respectiv, incorectă a conductei flexibile. 

 

1 

 
3 

 

 
2 

 
 
 
 
 

În timpul instalării tubului de încărcare, capătul conductei flexibile /poz.1/ trebuie amplasat în cadrul de mascare /poz.2/ astfel încât 
capătul conductei să nu iasă în afara cadrului de mascare. În acest caz trebuie protejată cu cleme cu bandă /poz.3./. imaginea de mai sus 
prezintă un tub de încărcare corect instalat.  

Imaginea 23. Instalarea conductei de încărcare. 


