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Stimaţi utilizatori,
Vă rugăm să citiţi cu atenţie manualul înainte de instalarea şi punerea în funcţiune a cazanului.

Vă dorim o iarnă caldă şi plăcută.
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Informaţii privind marcajul CE
Organismul de certificare: TÜV Rheinland Polonia
Cod: 57581/ET/2015

Specificaţii tehnice ale cazanului
AC/MC 15

AC/MC 20

AC/MC 25

AC/MC 35

Greutate

kg

212/205

255/248

280/272

416/410

Înălţime

mm

1155

1280

1430

1600

Lăţime

mm

600

665

665

765

Adâncime

mm

790

830

830

1050

Diametrul tubulaturii de evacuare

Ø

80

80

100

120

Capacitatea rezervorului de peleţi

kg

40

62

75

120

Putere necesară la pornire

W

400

400

400

420

Putere necesară în utilizare

W

100

100

100

110

Tensiunea nominală

Vac

220-240

220-240

220-240

220-240

Frecvenţa nominală

Hz

50

50

50

50

Diametrul racordurilor de apă

”

1

1

1

5/4

Diametrul racordului supapei de siguranţă

”

1/2

1/2

1/2

1/2

Debitul pompei

l/h

1300

1300

1300

1500

Temperatura maximă a gazelor de ardere

°C

120

120

120

120

Volumul de apă al cazanului

l

42

53

72

98

Puterea cazanului

kW

Min 4
Max 14,2

Min 4,8
Max 19,5

Min 7
Max 25

Min 9
Max 36

Consumul de peleţi

kg/h

Min 0,9
Max 3,1

Min 1,2
Max 4,5

Min 1,65
Max 6,1

Min 2,1
Max 8,6

Randamentul energetic

%

91

91

91

91

Temperatura apei

°C

Min 60
Max 80

Min 60
Max 80

Min 60
Max 80

Min 60
Max 80

Presiunea apei din cazan

bar

Min 0,6
Max 2,5

Min 0,6
Max 2,5

Min 0,6
Max 2,5

Min 0,6
Max 2,5

Tiraj recomandat la coş

Pa

10

10

10

10

Clasa recomandată de peleţi

-

A1

A1

A1

A1

Clasa cazanului

-

5

5

5

5

Eficienţa energetică a cazanului

-

A+

A+

A+

A+
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Introducere
Manualul de instalare şi utilizare este parte integrantă a produsului. Cazanul trebuie însoţit de manual chiar şi în cazul
predării cazanului de la un utilizator la altul. Dacă manualul suferă stricăciuni sau este distrus, puteţi solicita un manual
nou serviciului nostru clienţi sau unui tehnician autorizat Kepo.
Cazanul trebuie utilizat numai în scopul prevăzut de producător. Producătorul nu răspunde, din punct de vedere
contractual sau în alt mod, pentru pagubele suferite de persoane sau de mediu cauzate de instalarea necorespunzătoare
sau utilizarea inadecvată a cazanului sau de nerespectarea instrucţiunilor cuprinse în manual.

Instalarea cazanului în cadrul sistemului de încălzire centrală
La instalarea cazanului şi a accesoriilor acestuia trebuie să se respecte regulile cuprinse în manual, precum şi observaţiile
producătorului.
Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu manualul, de personal autorizat, acestuia revenindu-i întreaga
responsabilitate.
În cazul în care cazanul nu este instalat cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute în manual, tehnicianul autorizat nu
îl poate pune în funcţiune.
Instalarea corespunzătoare a cazanului este esenţială pentru utilizarea în bune condiţii a acestuia. Instalarea
necorespunzătoare poate cauza funcţionarea defectuoasă a cazanului, necesitatea unor intervenţii de service în regim de
urgenţă, imposibilitatea efectuării de operaţiuni periodice de service, precum şi costuri ridicate cu service-ul.
Pentru a evita astfel de situaţii şi a vă bucura la maximum de confortul sistemului dvs. de încălzire, asiguraţi instalarea
cazanului în conformitate cu instrucţiunile din manual.

Siguranţa
•

Este interzisă efectuarea de orice fel de modificări ale cazanului fără aprobarea prealabilă a producătorului.

•

La prima punere în funcţiune, cazanul trebuie utilizat de o persoană care cunoaşte manualul şi a fost instruită de
tehnicianul nostru. În cazul în care este necesară o instruire suplimentară, vă rugăm să contactaţi serviciul nostru
clienţi.

•

Asiguraţi-vă că prizele de aer din camera unde este instalat cazanul nu sunt blocate sau că nu le-au fost reduse
dimensiunile (prizele de aer recomandate sunt esenţiale pentru asigurarea unei arderi adecvate).

•

Tubulatura de evacuare a gazelor de ardere trebuie curăţată periodic pentru funcţionarea corespunzătoare a
cazanului.

•

Înainte de punerea în funcţiune, asiguraţi-vă că uşa şi cenuşarul sunt închise corespunzător. De asemenea,
verificaţi că în rezervor există o cantitate suficientă de peleţi.

•

Uşa camerei de ardere nu trebuie deschisă în timpul funcţionării.

•

După golire, cenuşarul trebuie închis corespunzător cu cele două piuliţe.

•

Evitaţi contactul direct cu componentele cazanului care se supraîncălzesc în timpul funcţionării.

•

După perioade mai lungi de neutilizare, este necesar să verificaţi dacă nu există colmatări.
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•

În cazul deconectării de la sistemul de încălzire centrală, cazanul trebuie umplut cu apă. Dacă în cazan nu există
apă, poate apărea coroziunea, ceea ce îi va reduce substanţial durata de viaţă utilă.

•

Temperatura din camera unde este instalat cazanul nu trebuie să scadă sub 5 °C, deoarece, în caz contrar, cazanul
se poate avaria, activându-se sistemele de siguranţă care determină oprirea acestuia. Dacă se întâmplă acest
lucru, vă rugăm să contactaţi serviciul nostru clienţi. Nu încercaţi să porniţi cazanul sau să dezactivaţi sistemele
de siguranţă.

•

În cazul în care cazanul se opreşte din funcţionare fără ca pe afişaj să apară un mesaj corespunzător, vă rugăm să
contactaţi serviciul nostru clienţi.

•

Nu atingeţi cazanul dacă sunteţi ud.

•

Cazanul şi toate componentele acestuia nu trebuie să se afle la îndemâna copiilor şi persoanelor cu dizabilităţi
decât în cazul în care sunt supravegheaţi corespunzător.

•

Nu trageţi, tăiaţi sau îndoiţi cablurile electrice care ies din cazan, chiar dacă acesta este scos din priză.

•

Poziţionaţi cablul de alimentare cu tensiune astfel încât acesta să nu intre în contact cu componentele fierbinţi,
tubulatura de evacuare sau instalaţiile.

•

Cazanul nu trebuie utilizat pentru arderea de deşeuri.

•

Nu utilizaţi lichide inflamabile pentru a aprinde flacăra.

•

Nu introduceţi alte materii cu excepţia peleţilor în rezervorul pentru peleţi. Utilizarea altor combustibili poate
cauza avarierea echipamentului din interiorul cazanului. Cazanul a fost proiectat în exclusivitate pentru arderea
de peleţi.

Cerinţe de instalare şi punere în funcţiune
Înainte de a decide să achiziţionaţi produsul, vă rugăm să citiţi cu atenţie manualul. Analizaţi condiţiile de la locul de
montare pentru a stabili dacă sunt îndeplinite cerinţele de instalare.
Pe parcursul exploatării, abaterea de la aceste cerinţe poate avea urmări nedorite, precum:
•
•
•
•
-

Costuri ridicate cu intervenţiile de service în regim de urgenţă
Reducerea substanţială a duratei de viaţă utilă a cazanului
Arderea necorespunzătoare a peleţilor
Creşterea consumului de peleţi.
În cazul în care aveţi întrebări sau sunt necesare mici rectificări de dimensiuni în ceea ce priveşte camera unde este
instalat cazanul, ventilaţia sau evacuarea gazelor de ardere, contactaţi serviciul nostru clienţi SC MELINDA-IMPEX
INSTAL SA Odorheiu-Secuiesc str. Beclean nr. 314, Tel.: 0266-207407, Mobil: 0745-771110. În cazul în care constataţi
că cerinţele sunt îndeplinite, puteţi achiziţiona un produs economic şi sigur pe care îl veţi utiliza pe termen lung.

1. Distanţa minimă dintre cazan şi pereţi
•
•
•
•
•

Stânga: 65 cm
Dreapta: 50 cm
Spate: 40 cm
Faţă: 100 cm
Înălţimea camerei: 200 cm

Aceste distanţe permit tehnicianului nostru efectuarea operaţiunilor anuale de service, respectiv repararea rapidă a
eventualelor defecţiuni ale cazanului. De asemenea, vă ajută să întreţineţi cu uşurinţă cazanul şi tubulatura de evacuare.
Dacă nu se respectă distanţele minime, nu este posibilă efectuarea de intervenţii asupra cazanului.
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2. Pentru o funcţionare corespunzătoare, cazanul trebuie instalat într-o cameră ventilată
La partea inferioară a camerei, trebuie să existe o priză de admisie de aer din exterior, amplasată la 30 cm deasupra
pardoselii, în apropiere de cazan şi având o dimensiune de
minimum 100 cm².
La partea superioară a camerei trebuie să existe o priză de evacuare
a aerului viciat (praf de peleţi, cenuşă, noxe), amplasată la 20-30 cm
sub plafon şi având o dimensiune de minimum 150 cm².
Deoarece cazanul se poate înfunda, ca urmare a întreţinerii
neregulate a cazanului şi coşului, în cameră poate intra fum. Din
acest motiv, priza de evacuare a aerului viciat este absolut
indispensabilă.
Kepo produce tuburi de ø120 mm, cu aplice decorative, prevăzute
cu sită la capăt, care pot fi instalate ca prize de aer.
Prizele de aer trebuie să fie realizate în mod corespunzător pentru
a nu se înfunda.

3. Pentru evacuarea gazelor de ardere, utilizaţi numai tuburi de evacuare de ø80, ø100 sau
ø120 cu etanşări de silicon
Numărul maxim de racorduri între cazan şi coşul de fum:
•
Racord în T - 1 bucată
•
Tuburi drepte de 1000 mm sau 500 mm – maximum 3 m
•
Cot de 90° - 1 bucată.
În cazul în care se folosesc două coturi de 90°, lungimea maximă a tubulaturii de evacuare este 2 m.
Tuburile de evacuare montate orizontal nu trebuie să depăşească 1 m, cu o pantă obligatorie de 3-5% către cazan.
La capătul tubulaturii de evacuare, trebuie să existe un coş de fum izolat sau trebuie prevăzută o evacuare liberă a gazelor
în mediul înconjurător, folosindu-se piese terminale adecvate.

4. Coşul de fum izolat la care este racordat cazanul trebuie curăţat înainte de punerea în
funcţiune
Producătorul nu răspunde pentru niciun fel de defecţiuni cauzate de lipsa întreţinerii coşului de fum.
Coşul de fum trebuie curăţat minimum o dată pe an. În cazul coşurilor cu diametru mai mare, frecvenţa de curăţare se
extinde corespunzător.
Coşurile de fum de dimensiuni mici, cu formă pătrată influenţează funcţionarea normală a cazanului. Coşul de fum la care
este racordat cazanul nu poate fi utilizat pentru alt echipament (de exemplu, alt cazan, centrală, şemineu sau alt sistem
de încălzire).
În cazul în care este necesară racordarea a două cazane la acelaşi sistem de evacuare, tubulatura de evacuare a cazanului
care nu este folosit trebuie sigilată. Această operaţiune trebuie autorizată de tehnicianul nostru care va confirma că
sistemul de evacuare este instalat în mod corespunzător. În caz contrar, nu ne asumăm responsabilitatea pentru
funcţionarea necorespunzătoare sau avarierea cazanului.
Înălţimea minimă a coşului de fum exterior, izolat este de 3 m de la racordul tuburilor de evacuare de ø80 sau ø100.

7

5. Tensiunea de alimentare trebuie să fie stabilă: 230V ± max. 5%
În cazul în care această cerinţă nu este îndeplinită, tensiunea fluctuând în sus sau în jos, producătorul nu îşi asumă
responsabilitatea pentru funcţionarea necorespunzătoare a cazanului.

6. Poziţionarea corespunzătoare a cazanului
După instalarea cazanului, picioarele acestuia trebuie reglate pentru asigurarea
planeităţii.
Distanţa minimă dintre cazan şi materialele incombustibile sau greu combustibile
este de 50 cm, iar distanţa minimă faţă de materialele combustibile este de 100
cm.
În cazul în care tubulatura de evacuare trebuie să treacă prin materiale
combustibile, precum pereţi de lemn, aceasta trebuie izolată în mod
corespunzător.
În cazul în care cazanul este instalat pe o pardoseală combustibilă, este absolut
necesară montarea unui suport izolator, neinflamabil, cu dimensiuni mai mari decât ale cazanului (minimum 20 cm mai
mult în spate şi lateral şi minimum 40 cm mai mult în partea frontală). Recomandăm ca toate materialele combustibile,
precum mobilierul, perdelele sau covoarele să se afle la minimum 100 cm distanţă de zona de radiaţie directă a căldurii.
În cazul în care oricare din cerinţele de mai sus nu este îndeplinită, cazanul nu poate fi pus în funcţiune!
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Dimensiuni şi racorduri - AC/MC 15, AC/MC 20, AC/MC 25
Denumire
Tub evacuare
Supapă siguranţă 3bar
Racord tur
Racord retur
L1
L2
L3
H1
H2
H3
L
H
D

Unitate
mm
”
”
”
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

AC/MC 15
∅80
½
1
1
115
130
155
565
355
280
600
1155
790

AC/MC 20
∅80
½
1
1
90
130
155
640
420
280
665
1280
830

AC/MC 25
∅100
½
1
1
90
130
155
640
420
280
665
1430
830
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Dimensiuni şi racorduri - AC/MC 35
Denumire
Tub evacuare
Supapă siguranţă 3bar
Racord tur
Racord retur
L1
L2
L3
H1
H2
H3
L
H
D

Unitate
mm
”
”
”
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

AC/MC 35
∅120
½
5/4
5/4
245
185
140
630
555
385
765
1600
1050
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Măsuri de siguranţă
•

În cazul în care cazanul se avariază, contactaţi un tehnician autorizat SC MELINDA-IMPEX INSTAL SA OdorheiuSecuiesc str. Beclean nr. 314 sau producătorul.

•

Cazanul atinge temperaturi ridicate. Nu puneţi niciun fel de obiecte pe cazan, în faţa acestuia sau în lateral.

•

Fiţi atenţi mai ales la partea frontală a cazanului unde se află geamul de control, deoarece vă puteţi arde şi răni.

•

Expunerea îndelungată la căldura radiată direct de cazan poate fi dăunătoare pentru oameni, animale şi plante,
precum şi pentru obiectele sensibile la căldură.

•

Cazanul este prevăzut cu fante de ventilaţie pentru circulaţia aerului. Nu vă introduceţi degetele sau obiecte în
acestea, deoarece vă puteţi răni sau puteţi avaria cazanul.

•

Supravegheaţi întotdeauna copiii!

•

Nu utilizaţi lichide şi gaze inflamabile în apropiere de cazan.

•

Cazanul trebuie să aibă o priză separată de aer proaspăt.

•

Cazanele pe peleţi Kepo trebuie amplasate numai în camere tehnice. Este interzisă instalarea acestora în
camerele de locuit.

•

Cazanul nu trebuie să intre în contact cu apa, deoarece acest lucru poate cauza scurtcircuitarea componentelor
electrice, avarierea cazanului sau producerea unui incendiu.

•

Nu pulverizaţi apă sau alte lichide pe geamul de control, deoarece acesta se poate crăpa şi vă puteţi răni.

•

Nu curăţaţi geamul de control cu produse pe bază de alcool sau alte substanţe care pot favoriza arderea sau pot
deteriora geamul.

•

Tensiunea de alimentare a cazanului este 230 V. Acesta trebuie conectat la reţeaua electrică folosind cablul
original livrat odată cu cazanul. Înainte de conectare, asiguraţi-vă că instalaţia dvs. electrică respectă cerinţele de
conectare a cazanului.

•

În cazul în care cazanul funcţionează necorespunzător sau apare orice altă problemă sau defecţiune, opriţi-l de la
butonul de alimentare de pe spatele echipamentului, scoateţi cablul de alimentare din priză şi contactaţi un
tehnician autorizat sau producătorul.

•

Cazanul nu trebuie întreţinut sau utilizat de o persoană care nu cunoaşte instrucţiunile din acest manual. Copiii şi
persoanele cu dizabilităţi fizice sau psihice nu trebuie să utilizeze cazanul.

•

Nu încercaţi să remediaţi singuri problemele de funcţionare a cazanului!

•

Cazanul trebuie utilizat exclusiv de persoane instruite de un tehnician autorizat.
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Instalarea cazanului în sistemele cu coş de fum
Coşul de fum trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
• Trebuie amplasat la o distanţă corespunzătoare de materialele combustibile sau explozive.
• Cu excepţia cazanului, la coşul de fum nu pot fi racordate alte echipamente decât cu permisiune specială, în scris
şi sub supravegherea tehnicianului nostru.
• Coşul de fum trebuie să fie uniform şi să nu prezinte îngustări sau forme neregulate.
• Tubulatura coşului de fum nu trebuie să treacă prin materiale combustibile.
• Eventualele construcţii sau alte obstacole care depăşesc în înălţime coşul de fum nu trebuie să se afle prea
aproape de acesta.
• Coşul de fum la care este racordat cazanul trebuie izolat.

Racordarea corespunzătoare a cazanului la coşul de fum
Capac cos de fum
Piesa terminala izolată
Etanşare izolată trecere acoperiş

Colier de fixare cos de fum izolat
Rozetă

Tubulatura cos de fum izolat
Piesa de racordare T izolat

Piesa de curăţire izolat
Piesă de bază izolat
Suport cos de fum
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Racordarea cazanului
• Racordaţi cazanul la sistemul de evacuare şi la sistemul de încălzire.
• Asiguraţi un aport suficient de aer proaspăt.
• Conectaţi cazanul la o priză de 230 V ± max. 5%.
• Înainte de punerea în funcţiune, verificaţi că toate operaţiunile au fost efectuate cu respectarea instrucţiunilor
din manual.
• Observaţie: cazanul nu este proiectat pentru sisteme de încălzire deschise.
• În funcţie de volumul de apă din sistem, poate fi necesar să se instaleze un vas de expansiune suplimentar.

Punerea în funcţiune a cazanului
• Înainte de prima punere în funcţiune a cazanului, precum şi la începutul unui nou sezon de încălzire, este necesar
să porniţi manual pompa de apă, prin îndepărtarea şurubului şi învârtirea rotorului cu o şurubelniţă plată.
• Verificaţi dacă arzătorul şi carcasa acestuia au fost curăţate; verificaţi dacă cenuşarul a fost golit.
• Verificaţi dacă tubulatura de evacuare a fost curăţată.
• Turnaţi peleţi în rezervorul de peleţi. Cazanul este pregătit pentru punerea în funcţiune.
• Cazanul trebuie pus în funcţiune, în mod obligatoriu, de un tehnician autorizat. De asemenea, acesta are obligaţia
să verifice dacă echipamentul este instalat în mod corespunzător, dacă au fost efectuate setările optime din punct
de vedere energetic, precum şi să furnizeze utilizatorului principalele instrucţiuni cu privire la folosirea cazanului.
• Aerisiţi camera la prima punere în funcţiune, deoarece vopseaua cazanului poate emana un vag miros neplăcut.

OBSERVAŢIE: Dacă decideţi să instalaţi singuri un termostat de cameră, apăsaţi butonul 2>set temperature room<
(setarea temperaturii camerei) de pe panoul de comandă (afişaj) înainte de punerea în funcţiune, apoi apăsaţi
butoanele 1 sau 2 pentru a seta valoarea la 7 °C.
Termostatul nu opreşte cazanul, ci îl trece în regimul de funcţionare în modulaţie, acesta continuând să funcţioneze la
circa 20% din puterea nominală. Prin activarea opţiunii „Standby”, cazanul se va opri sau va porni în funcţie de setarea
opţiunii „Standby”.

Tehnicianul autorizat care instalează cazanul nu montează termostatul de cameră!

ATENŢIE!
Folosiţi un termostat cu contact electric, fără potenţial.
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Instrucţiuni de utilizare
•

Utilizatorii folosesc cazanul exclusiv prin intermediul panoului de comandă din imaginea de mai jos. În Figura 1
este prezentat afişajul când cazanul este pornit de la butonul de alimentare, dar nu funcţionează.

Figura 1

•

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul 4 pentru a porni/opri cazanul. După câteva secunde, pe afişaj va apărea
mesajul START (pornire), după cum se poate observa în Figura 2.

Figura 2

•

Apoi, pe afişaj va apărea mesajul LOAD PELLET (încărcare peleţi) (Figura 3), care indică începerea încărcării
peleţilor în arzător.

Figura 3
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•

În momentul în care temperatura gazelor de ardere atinge nivelul necesar, pe afişaj apare mesajul FLAME LIGHT
(aprindere flacără) (Figura 4).

Figura 4

•

După câteva minute, după ce flacăra se stabilizează, cazanul intră în regimul normal de funcţionare, iar pe afişaj
apare mesajul WORK (în funcţiune) (Figura 5).

Figura 5

•

Puteţi regla temperatura apei din cazan prin apăsarea butonului 1. Pe afişaj apare mesajul SET TEMP WATER
(setarea temperaturii apei), după cum se poate observa în Figura 6. Puteţi mări sau micşora temperatura apăsând
butoanele 1 şi 2.

Figura 6
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•

Apăsaţi butonul 6 pentru a regla puterea cazanului, adică puterea la care acesta trebuie să funcţioneze pentru a
atinge temperatura setată. Pe afişaj va apărea mesajul SET OUTPUT (setare putere), după cum se poate observa
în Figura 7. Apăsaţi butoanele 5 şi 6 pentru a modifica puterea.

Figura 7
Pentru a atinge temperatura setată, cazanul va funcţiona la puterea maximă P5. Pe măsură ce temperatura se
apropie de valoarea setată, cazanul va reduce puterea.
În cazul în care cazanul este setat la o putere de funcţionare mai mică decât P5, puterea nu va putea fi mărită
automat la o valoare mai mare decât cea setată.

•

În momentul în care cazanul atinge temperatura dorită, acesta intră în regimul de modulaţie, adică începe să
funcţioneze în regim economic, menţinând doar flacăra. Pe afişaj apare mesajul WORK MODULAT (funcţionare în
modulaţie), după cum se poate observa în Figura 8.

Figura 8
•

În cazul în care regimul de „funcţionare economică” este prea mare pentru spaţiul pe care îl încălziţi, iar
temperatura creşte în continuare, nu trebuie să vă îngrijoraţi: în momentul în care temperatura apei atinge 85 °C,
cazanul se opreşte automat. Acesta va porni din nou când temperatura apei scade sub valoarea setată.

•

În modul standby (Figura 9), cazanul ridică temperatura cu 2 °C în momentul în care valoarea setată este atinsă,
apoi se opreşte. Când temperatura setată (a apei sau a camerei în care este instalat cazanul) scade cu 2 °C sub
valoarea setată, cazanul lansează automat întreaga procedură de pornire.

Acest regim este recomandat pentru spaţiile bine izolate, cazanul netrebuind să pornească şi să se oprească foarte
frecvent, ca şi în zonele unde există fluctuaţii de temperatură în perioada dintre anotimpuri.
În cazul în care acest regim este dezactivat, după ce atinge temperatura setată, cazanul reintră în regimul de modulaţie,
reducând puterea până când ajunge în nivelul 1 de funcţionare, unde va menţine flacăra cu putere minimă.
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Figura 9

•

În timpul funcţionării, cazanul efectuează automat, din 20 în 20 de minute, o curăţare de 20 de secunde a
arzătorului. În acest scop, se reduce alimentarea cu peleţi şi se porneşte ventilatorul de evacuare a gazelor de
ardere. Pe afişaj apare mesajul CLEANING FIRE POT (curăţare arzător), după cum se poate observa în Figura 10.

Figura 10

•

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul 4 pentru a opri cazanul.

Se opreşte alimentarea cu peleţi şi porneşte ventilatorul de evacuare a gazelor de ardere. Pe afişaj apare mesajul
CLEANING FINAL (curăţare finală), după cum se poate observa în Figura 11. Acest regim se menţine timp de 10 minute,
până când cazanul se răceşte.

Figura 11
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•

După ce se răceşte, cazanul se opreşte, iar pe afişaj apare mesajul OFF (oprit) (Figura 12).

Figura 12

Diverse setări
•
Apăsaţi butonul 3 (SET) pentru a accesa meniul de setări. Apăsaţi butoanele 5 şi 6 pentru a naviga între setări;
apăsaţi 1 şi 2 pentru a modifica valoarea unei anumite setări; apăsaţi 3 pentru confirmarea valorii introduse sau pentru a
accesa un alt submeniu; apăsaţi 4 pentru a reveni la meniul anterior.
Meniul 01 Set Clock - setarea ceasului
Meniul 02 Set Chrono - setarea regimului săptămânal de funcţionare automată
Meniul 03 Select Language - setarea limbii
Meniul 04 Choose Season - setarea anotimpului (iarna)
Meniul 05 Mode Stand-By - regimul standby; pornirea şi oprirea automată a cazanului
Meniul 06 Mode Buzzer - declanşarea unei alarme sonore
Meniul 07 Load Initial - pornirea motorului şnecului de alimentare; alimentarea cu peleţi fără a porni cazanul
Meniul 08 State Stove - afişarea etapei curente de funcţionare, a temperaturii, turaţia ventilatorului
Meniul 09 Settings Technic - setarea diverşilor parametri de funcţionare a cazanului

În tabelul de mai jos este prezentată structura întregului meniu, cu valorile corespunzătoare. Nivelurile meniului sunt
prezentate pentru facilitarea utilizării.
Nivelul 1

Nivelul 2

Nivelul 3

Valoarea

01 - Setarea ceasului
01 - Ziua

Luni-Duminică

02 - Ora

Ora 0-24

03 - Minutele

Minutele 0-59

04 - Data

Data 1-31

05 - Luna

Luna 1-12

06 - Anul

Anul 20-…

02 - Setarea programatorului
01 - Pornirea programatorului
01 - Pornirea programatorului

Pornit/oprit

18

02 - Programare zilnică
01 - Programator zilnic

Pornit/oprit

02 - Pornire 1 zilnic

Setare oră /oprit

03 - Oprire 1 zilnic

Setare oră /oprit

04 - Pornire 2 zilnic

Setare oră /oprit

05 - Oprire 2 zilnic

Setare oră /oprit

01 - Programator săptămânal

Pornit/oprit

02 - Pornire program 1

Setare oră /oprit

03 - Oprire program 1

Setare oră /oprit

04 - Luni program 1

Pornit/oprit

05 - Marţi program 1

Pornit/oprit

06 - Miercuri program 1

Pornit/oprit

07 - Joi program 1

Pornit/oprit

08 - Vineri program 1

Pornit/oprit

09 - Sâmbătă program 1

Pornit/oprit

10 - Duminică program 1

Pornit/oprit

11 - Pornire program 2

Setare oră /oprit

12 - Oprire program 2

Setare oră /oprit

13 - Luni program 2

Pornit/oprit

14 - Marţi program 2

Pornit/oprit

15 - Miercuri program 2

Pornit/oprit

16 - Joi program 2

Pornit/oprit

17 - Vineri program 2

Pornit/oprit

18 - Sâmbătă program 2

Pornit/oprit

19 - Duminică program 2

Pornit/oprit

20 - Pornire program 3

Setare oră /oprit

21 - Oprire program 3

Setare oră /oprit

22 - Luni program 3

Pornit/oprit

23 - Marţi program 3

Pornit/oprit

24 - Miercuri program 3

Pornit/oprit

25 - Joi program 3

Pornit/oprit

26 - Vineri program 3

Pornit/oprit

27 - Sâmbătă program 3

Pornit/oprit

28 - Duminică program 3

Pornit/oprit

29 - Pornire program 4

Setare oră /oprit

30 - Oprire program 4

Setare oră /oprit

31 - Luni program 4

Pornit/oprit

03 - Programare săptămânală
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32 - Marţi program 4

Pornit/oprit

33 - Miercuri program 4

Pornit/oprit

34 - Joi program 4

Pornit/oprit

35 - Vineri program 4

Pornit/oprit

36 - Sâmbătă program 4

Pornit/oprit

37 - Duminică program 4

Pornit/oprit

01 - Programator de weekend

Pornit/oprit

02 - Pornire 1 weekend

Setare oră /oprit

03 - Oprire 1 weekend

Setare oră /oprit

04 - Pornire 2 weekend

Setare oră /oprit

05 - Oprire 2 weekend

Setare oră /oprit

04 - Programare de weekend

03 - Setarea limbii
engleză, italiană,
germană, franceză

spaniolă,

Setare

04 - Setarea anotimpului
Iarnă

Setare

Vară

Setare

05 - Regimul standby

Pornit/oprit

06 - Regimul alarmă

Pornit/oprit

07 - Încărcare iniţială

Setare

08 - Starea cazanului
09 - Setări tehnice

•

Meniul 01 - Set Clock - setarea ceasului

Apăsaţi 3 în meniul de pornire. Pe afişaj apare mesajul SET CLOCK (setarea ceasului) (Figura 13).

Figura 13
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Apăsaţi 3 din nou. Pe afişaj apare DAY (ziua) (Figura 14). Modificaţi ziua, apăsând 1 sau 2 (luni, marţi etc.).

Figura 14

După setarea datei, apăsaţi 3 (SET). Pe afişaj apare TIME CLOCK (ora), după cum se poate observa în Figura 15.
Apăsaţi 1 şi 2 pentru a seta ora.

Figura 15

După setarea orei, apăsaţi 3. Pe afişaj apare MINUTES CLOCK (minutele) (Figura 16).
Apăsaţi 1 şi 2 pentru a seta minutele.

Figura 16
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După setarea minutelor, apăsaţi 3. Pe afişaj apare DAY CLOCK (data) (Figura 17).
Apăsaţi 1 şi 2 pentru a seta data.

Figura 17

Apăsaţi 3 pentru a seta luna, după cum se poate observa în Figura 18. Selectaţi o lună, apăsând 1 sau 2.

Figura 18
Apăsaţi 3 pentru a seta anul (a se vedea Figura 19). Selectaţi anul, apăsând 1 sau 2.
După aceea, apăsaţi 4 de mai multe ori, scurt pentru a reveni la ecranul principal pe care este afişat ceasul.

Figura 19
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•

Meniul 02 – Set Chrono – setarea funcţionării automate cu ajutorul programatorului. Apăsaţi 3 (SET) şi apoi
apăsaţi 5. Pe afişaj apare mesajul SET CHRONO (setare programator), după cum se poate observa în Figura 20.

Figura 20
Acest meniu conţine 4 submeniuri:
M-2-1 Enable Chrono (activare programator)
M-2-2 Program Day (programare zilnică)
M-2-3 Program Week (programare săptămânală)
M-2-4 Program Week-End (programare de weekend)

•

M-2-1 - Enable Chrono (activare programator)

Folosiţi acest meniu pentru funcţionarea automată a cazanului:
După ce aţi accesat meniul SET CHRONO (setare programator), apăsaţi 3 (SET). Pe afişaj apare ENABLE CHRONO (activare
programator) (Figura 21).

Figura 21
Apăsaţi 3 (SET) pentru a opri programatorul. Pe afişaj apare OFF ENABLE CHRONO (programator oprit), după cum se poate
observa în Figura 22.

Figura 22
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Dacă apăsaţi 1, se va afişa ON (programator pornit) (Figura 23), indicând faptul că programatorul este în funcţiune.

Figura 23
Acum, cazanul poate funcţiona în regim automat. Dacă doriţi să dezactivaţi funcţionarea automată, repetaţi procedura şi
selectaţi OFF ENABLE CHRONO (programator oprit).
Apăsaţi 4 de mai multe ori, scurt pentru a reveni la meniurile anterioare şi la ecranul principal.

•

M-2-2 - Program Day (programare zilnică)

Această opţiune vă permite să introduceţi programarea zilnică a funcţionării automate a cazanului. În momentul în care
selectaţi acest regim de funcţionare, cazanul va porni/se va opri în fiecare zi, de luni până duminică, la aceeaşi oră. Aveţi
posibilitatea de a seta două intervale orare de pornire/oprire a cazanului, dar acest lucru nu este absolut necesar.
În meniul SET CHRONO (setare programator) (a se vedea Figura 20), apăsaţi 3 (SET) şi apoi 5. Pe afişaj va apărea PROGRAM
DAY (programare zilnică), după cum se poate observa în Figura 24.

Figura 24
Apăsaţi 3 (SET) şi apoi 1 pentru a activa programatorul zilnic (ON), după cum se poate observa în Figura 25.

Figura 25
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Apăsaţi 3 (SET) de două ori. Pe afişaj va apărea START 1 DAY (Pornire programare zilnică 1) (Figura 26). Apăsaţi 1 sau 2
pentru a seta prima oră de pornire a cazanului.

Figura 26
Apăsaţi 3 (SET) pentru a seta prima oră de oprire a cazanului cu ajutorul butoanelor 1 sau 2 (Figura 27).

Figura 27
Apăsaţi 3 (SET) pentru a seta a doua oră de pornire a cazanului cu ajutorul butoanelor 1 sau 2 (Figura 28).

Figura 28
Apăsaţi 3 (SET) pentru a seta a doua oră de oprire a cazanului cu ajutorul butoanelor 1 sau 2 (Figura 29).

Figura 29
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Apăsaţi butonul 4 de mai multe ori, scurt pentru a reveni la ecranul principal.
Dacă setarea Start 1 este activată, trebuie să fie activată şi setarea Stop 1. La fel, dacă setarea Start 2 este activată,
trebuie să fie activată şi setarea Stop 2.

•

M-2-3 - Program Week (programare săptămânală)

Această opţiune vă permite să introduceţi programarea săptămânală a funcţionării automate a cazanului, de luni până
duminică. Aveţi posibilitatea să setaţi patru intervale de pornire şi oprire a cazanului pe parcursul zilei. De asemenea,
puteţi omite din programare anumite zile în care doriţi să nu funcţioneze cazanul. Programul include patru intervale orare
de setare a pornirii şi opririi cazanului, ţinându-se cont de faptul că pot exista perioade în care nu doriţi să funcţioneze
cazanul, nefiind însă necesar să le folosiţi pe toate. Asiguraţi-vă că nu există suprapuneri între orele de pornire/oprire.
Opţiunea ENABLE CHRONO (activare programator) (a se vedea Figurile 22-24) trebuie să fie activată (ON).
Apăsaţi 3 (SET) în ecranul principal. Apăsaţi 5, apoi 3 (SET) şi apoi butonul 5 de două ori.
Pe ecran se vor afişa informaţiile din Figura 30.

Figura 30
Apăsaţi 3 (SET), apoi butonul 1 pentru a activa programatorul săptămânal, după cum se poate observa în Figura 31.

Figura 31
Apăsaţi 3 (SET) pentru a seta prima oră de pornire a cazanului cu ajutorul butoanelor 1 sau 2 (Figura 32).

Figura 32
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Apăsaţi 3 (SET) pentru a seta prima oră de oprire a cazanului cu ajutorul butoanelor 1 sau 2 (Figura 33).

Figura 33
Apăsaţi 3 (SET) şi selectaţi Monday (luni) pentru a seta ziua de pornire a cazanului (MONDAY ON/OFF) (luni pornit/oprit)
cu ajutorul butoanelor 1 sau 2 (Figura 34).

Figura 34
Apăsaţi 3 (SET) şi selectaţi marţi sau o altă zi pentru pornirea cazanului, cu ajutorul butoanelor 1 sau 2 (Figura 35). După
aceea, apăsaţi 3 (SET) pentru a seta al doilea interval de pornire şi oprire ale cazanului. Procedura este identică pentru
toate cele patru intervale de pornire şi oprire.

Figura 35
•

M-2-4 - Program Week-End (programare de weekend)

Această opţiune vă permite pornirea şi oprirea cazanului de două ori pe zi în weekend (sâmbăta şi duminica). Opţiunea
ENABLE CHRONO (activare programator) (a se vedea Figurile 22-24) trebuie să fie activată (ON).
Apăsaţi 3 (SET) în ecranul principal. Apăsaţi 5, apoi 3 (SET) şi apoi butonul 5 de trei ori. Pe ecran se vor afişa informaţiile
din Figura 36.
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Figura 36
Apăsaţi 3 (SET) pentru a activa programatorul de weekend cu ajutorul butoanelor 1 sau 2 (Figura 37).

Figura 37
Apăsaţi 3 (SET) pentru a seta prima oră de pornire a cazanului cu ajutorul butoanelor 1 sau 2 (Figura 38).

Figura 38
Apoi apăsaţi 3 pentru a seta prima oră de oprire a cazanului cu ajutorul butoanelor 1 sau 2 (Figura 39).

Figura 39
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Apăsaţi 3 pentru a seta a doua oră de pornire a cazanului cu ajutorul butoanelor 1 sau 2 (Figura 40).

Figura 40
Apăsaţi 3 pentru a seta a doua oră de oprire a cazanului cu ajutorul butoanelor 1 sau 2 (Figura 41).

Figura 41

NU ESTE RECOMANDABIL SĂ ACTIVAŢI PROGRAMAREA ZILNICĂ, SĂPTĂMÂNALĂ ŞI DE WEEKEND SIMULTAN!

SELECTAŢI UN SINGUR REGIM AUTOMAT!

•

Meniul 03 - Select Language - setarea limbii de afişare a meniurilor

Apăsaţi 3 (SET) în ecranul principal, apoi apăsaţi butonul 5 de două ori. Pe ecran se vor afişa informaţiile din Figura 42.

Figura 42
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Apoi, apăsaţi 3 (SET) şi modificaţi limba de afişare a meniurilor cu ajutorul butoanelor 1 sau 2, după cum se poate observa
în Figura 43.
Apăsaţi 4 de mai multe ori, scurt pentru a reveni la ecranul principal.

Figura 43

•

Meniul 04 - Choose Season - setarea anotimpului (asiguraţi-vă că selectaţi iarna)

Apăsaţi 3 (SET) în ecranul principal, apoi apăsaţi butonul 5 de trei ori. Pe ecran se vor afişa informaţiile din Figura 44.

Figura 44

Apoi, apăsaţi 3 pentru a modifica regimul de funcţionare cu ajutorul butoanelor 1 sau 2 (a se vedea Figura 45). Apăsaţi 4
de mai multe ori, scurt pentru a reveni la ecranul principal.

Figura 45

•

Meniul 05 - Mode Stand-By - regimul standby pentru pornirea şi oprirea automată a cazanului

Dacă acest regim este activ, iar cazanul atinge temperatura setată, aceasta va creşte cu 2 °C şi, în cazul în care condiţiile
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sunt favorabile (temperatură constantă), cazanul se va opri. În momentul în care temperatura setată (a apei sau a camerei
în care este instalat cazanul) scade cu 2 °C sub temperatura setată, cazanul lansează automat întreaga procedură de
pornire.
Acest regim este recomandat numai pentru spaţiile bine izolate, cazanul netrebuind să pornească şi să se oprească foarte
frecvent. În cazul în care acest regim este dezactivat, după ce atinge temperatura setată, cazanul reintră în regimul de
modulaţie, reducând puterea până când ajunge în nivelul 1 de funcţionare, unde va menţine flacăra cu putere minimă.
În ecranul principal, apăsaţi 3 (SET). Apăsaţi butonul 5 de patru ori. Pe ecran se vor afişa informaţiile din Figura 46.

Figura 46
Apoi, apăsaţi 3 (SET) şi modificaţi regimul de funcţionare cu ajutorul butoanelor 1 sau 2 (Figura 47). Apăsaţi 4 de mai
multe ori, scurt pentru a reveni la ecranul principal.

Figura 47

•

Meniul 06 - Mode Buzzer - dacă acest regim este activat, în momentul în care se produce o defecţiune şi se
declanşează o alarmă, cazanul emite un semnal sonor de avertizare. În ecranul principal, apăsaţi 3 (SET). Apăsaţi 5 de
cinci ori. Pe ecran se vor afişa informaţiile din Figura 48.

Figura 48
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Apoi, apăsaţi 3 (SET) pentru a modifica regimul de funcţionare cu ajutorul butoanelor 1 sau 2, după cum se poate observa
în Figura 49. Apăsaţi 4 de mai multe ori, scurt pentru a reveni la ecranul principal.

Figura 49

•

Meniul 07 - Load Initial – pornirea alimentării cu peleţi

Această opţiune trebuie activată la prima punere în funcţiune sau în momentul în care în rezervor nu există peleţi, situaţie
în care pe afişaj apare mesajul NO PELLET (lipsă peleţi) şi se declanşează alarma.
La prima punere în funcţiune, când sistemul de alimentare este complet gol, se activează funcţia LOAD INITIAL (încărcare
iniţială), iar sistemul de alimentare cu peleţi începe să se umple. După 90 de secunde (timpul de încărcare iniţială), scoateţi
peleţii din arzător şi puneţi-i la loc în rezervorul de peleţi. În acest moment, cazanul este pregătit pentru funcţionare.
În ecranul principal, apăsaţi 3 (SET). Apoi, apăsaţi 5 de şase ori. Pe ecran se vor afişa informaţiile din Figura 50.

Figura 50
Apoi, apăsaţi 3 (SET) pentru a schimba regimul de funcţionare cu ajutorul butoanelor 1 sau 2 (Figura 51). Apăsaţi 4 de
mai multe ori, scurt pentru a reveni la ecranul principal.

Figura 51

•

Meniul 08 - State Stove - se afişează etapa curentă de funcţionare a cazanului
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Această opţiune vă permite să vizualizaţi etapa curentă de funcţionare a cazanului (pornire, ardere peleţi, regim de
funcţionare şi modulaţie), precum şi turaţia ventilatorului, temperatura gazelor de ardere, temperatura apei din cazan
etc.
În ecranul principal, apăsaţi 3 (SET). Apăsaţi 5 de şapte ori. Pe ecran se vor afişa informaţiile din Figura 52.

Figura 52
Apoi, apăsaţi 3 (SET). Pe ecran se vor afişa informaţiile din Figurile 54, 55, 56 şi 57.

În Figura 53 sunt afişate temperatura şi debitul gazelor de ardere.

Figura 53

În Figura 54 este afişată etapa curentă de funcţionare a cazanului. De exemplu, 18 minute de regim normal de funcţionare
înainte de etapa de curăţare automată a arzătorului.

Figura 54
În Figura 55 este afişat timpul de alimentare cu peleţi în regimul de funcţionare setat.
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Figura 55

În Figura 56 sunt afişate temperatura apei şi presiunea din cazan. Apăsaţi 4 de mai multe ori, scurt pentru a reveni la
ecranul principal.

Figura 56

•

Meniul 09 - Settings Technic - setarea parametrilor de funcţionare (numai de către un tehnician)
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Alarme
AL1 - BLACKOUT (întreruperea alimentării cu tensiune) - Alarma se declanşează în cazul unei pene de curent mai lungi
(apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul 4, aşteptaţi până se finalizează etapa de curăţare şi apoi porniţi cazanul).
AL2 - SMOKE PROBE (senzorul de fum) – Alarma se declanşează când senzorul de temperatură a gazelor de ardere este
defect (vă rugăm să contactaţi un tehnician autorizat).
AL3 - HOT FUMES (fum fierbinte) - Alarma se declanşează când temperatura gazelor de ardere este prea mare (vă rugăm
să contactaţi un tehnician autorizat).
AL4 - SMOKE VENTILATOR BROKEN (ventilator de fum defect) - Alarma se declanşează când ventilatorul nu funcţionează
(vă rugăm să contactaţi un tehnician autorizat).
AL5 - NO FIRE (lipsă flacără) - Alarma se declanşează când cazanul nu ajunge la temperatura setată pentru gazele de
ardere în timpul setat (ţineţi apăsat butonul 4, aşteptaţi până se finalizează etapa de curăţare şi apoi porniţi cazanul).
AL6 - NO PELLET (lipsă peleţi) - Alarma se declanşează din două cauze:
1. Când nu sunt peleţi în rezervor, situaţie în care trebuie să efectuaţi următoarele operaţiuni: reumpleţi rezervorul cu
peleţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul 4, aşteptaţi până se finalizează etapa de curăţare, efectuaţi procedura LOAD
INITIAL (încărcare iniţială) şi apoi porniţi normal cazanul.
2. Când se stinge flacăra. Acest lucru se întâmplă adesea când cazanul funcţionează în regimul de modulaţie sau când a
atins temperatura setată şi doar menţine flacăra. În această etapă, alimentarea cu peleţi este minimă, existând riscul
ca flacăra să se stingă. În momentul în care flacăra se stinge, scade temperatura gazelor şi, după un timp, se
declanşează alarma. Cu toate acestea, este posibil ca arzătorul să fie alimentat cu peleţi.
Dacă vă confruntaţi cu această situaţie, deschideţi uşa cazanului (numai dacă nu este fierbinte), scoateţi peleţii din arzător,
curăţaţi-l, puneţi-l la loc şi închideţi uşa.
ATENŢIE! Nu efectuaţi această operaţiune în cazul în care componentele cazanului sunt încă fierbinţi.
Când terminaţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul 4, aşteptaţi până se finalizează etapa de curăţare şi apoi porniţi normal
cazanul.
Această problemă poate fi cauzată de utilizarea de peleţi de slabă calitate care nu ard în mod corespunzător şi înfundă
grătarul arzătorului, împiedicând circulaţia aerului.
AL7 - THERMOSTAT 100°C (termostat, 100 °C) - Temperatura apei a atins o valoare ridicată, fiind posibil ca sistemul
electronic să nu funcţioneze (vă rugăm să contactaţi un tehnician autorizat).
AL8 – PRESSOSTAT (presostat) - Alarma se declanşează când presostatul nu funcţionează (vă rugăm să contactaţi un
tehnician autorizat).
AL9 - WATER PROBE (senzorul de temperatură a apei) - Alarma se declanşează când senzorul de temperatură a apei este
defect (vă rugăm să contactaţi un tehnician autorizat).
ALB - WATER PRESSION (presiunea apei) - Alarma se declanşează când presiunea apei din cazan scade sub 0,6 bari sau
depăşeşte 2,5 bari. Verificaţi presiunea apei, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul 4, lăsaţi cazanul să efectueze procedura
de curăţare şi apoi porniţi-l normal. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactaţi un tehnician autorizat.
ALA - HOT WATER (apă fierbinte) - Alarma se declanşează dacă temperatura apei este prea mare. Opriţi şi reporniţi cazanul.
În cazul în care eroarea persistă, vă rugăm să contactaţi un tehnician autorizat.
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Curăţarea şi întreţinerea cazanului
Înainte de a curăţa componentele cazanului, asiguraţi-vă că acestea sunt reci, iar cazanul este deconectat de la sursa de
alimentare cu tensiune pentru a preveni riscul de arsuri şi de electrocutare. Amploarea operaţiunilor de curăţare depinde
de frecvenţa cu care este utilizat cazanul.
GOLIREA CENUŞARULUI
Cenuşarul trebuie golit o dată la 5-10 zile, în funcţie de tipul şi de cantitatea de peleţi.
CURĂŢAREA SCHIMBĂTOARELOR DE CĂLDURĂ (manetă pe partea dreaptă a cazanului)
Curăţarea trebuie efectuată cel puţin o dată la 3 zile prin deplasarea manetei în faţă şi în spate de câteva ori. După curăţare,
maneta trebuie să fie orientată către partea din spate a cazanului. Acţionaţi maneta la fiecare alimentare cu peleţi şi
utilizare a cazanului.

CURĂŢAREA CAMEREI POSTERIOARE
• Pentru a curăţa camera posterioară, deschideţi capacul de pe partea stângă a cazanului. Curăţarea trebuie efectuată
după utilizarea a 500-1.000 kg de peleţi.
• Pentru a curăţa camera ventilatorului, folosiţi deschiderea din spatele cenuşarului. Camera ventilatorului trebuie
curăţată în cadrul operaţiunilor anuale de service.
CURĂŢAREA GENERALĂ A SCHIMBĂTOARELOR DE CĂLDURĂ
- Curăţarea generală a schimbătoarelor de căldură se efectuează în cadrul operaţiunilor anuale de service. Prima curăţare generală trebuie efectuată de un tehnician autorizat SC MELINDA-IMPEX INSTAL SA.
CURĂŢAREA TUBULATURII DE EVACUARE
Curăţarea tubulaturii de evacuare se efectuează în cadrul operaţiunilor anuale de service. Dacă este necesar, în funcţie
de cantitatea şi calitatea peleţilor utilizaţi, tubulatura de evacuare poate fi curăţată o dată pe parcursul sezonului de
încălzire.
CURĂŢAREA VENTILATORULUI
Curăţarea ventilatorului se efectuează o dată pe an, în cadrul operaţiunilor anuale de service.
VERIFICAREA INTEGRALĂ A COMPONENTELOR ELECTRO-MECANICE
Verificarea componentelor electro-mecanice se efectuează o dată pe an, în cadrul operaţiunilor anuale de service.
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Curăţarea arzătorului şi a carcasei acestuia (numai pentru seria MC)
În timp, în arzător se formează depuneri de materie care nu a ars (Figura 1) care influenţează arderea şi aprinderea
peleţilor nou-introduşi în arzător. Intervalul de timp în care se formează aceste depuneri este mai lung dacă se folosesc
peleţi de calitate superioară.
Carcasa arzătorului (în care este montat arzătorul) trebuie curăţată o dată la 15 zile (Figura 2).

Figura 1

Figura 2

Curăţarea arzătorului (numai pentru seria AC)
Arzătorul cazanelor din seria AC este fix, iar curăţarea acestuia este efectuată automat la fiecare oprire a cazanului. Dacă
se folosesc peleţi de calitate scăzută, trebuie curăţate depunerile formate pe lateralele arzătorului.

Curăţarea cenuşarului
Cenuşa rezultată în urma procesului de ardere a peleţilor se acumulează în cenuşar. Acesta trebuie golit o dată la 5-10
zile, în funcţie de regimul de utilizare (Figurile 3 şi 4).
Observaţie: când puneţi la loc capacul cenuşarului, strângeţi cu atenţie, până la capăt, cele două piuliţe de bachelită
pentru închiderea corespunzătoare a acestuia.

Figura 3

Figura 4

Curăţarea camerei posterioare
Curăţarea se efectuează după utilizarea a 500-1.000 kg de peleţi. Intervalul la care se efectuează curăţarea depinde de
regimul de utilizare.
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Cazanele de 15, 20 şi 25 kW sunt prevăzute cu un capac cu patru piuliţe amplasat în spatele cenuşarului. Capacul trebuie
îndepărtat după utilizarea a 2.000 kg de peleţi. În centru, există o carcasă de dimensiuni mici în care este montat
ventilatorul. Aceasta trebuie şi ea curăţată.

Curăţarea ştuţului presostatului

Ştuţul de alamă al presostatului trebuie curăţat după utilizarea a 2.000 kg de peleţi. Acesta este uşor accesibil prin
scoaterea capacului de pe partea stângă a cazanului şi prin îndepărtarea tubului de silicon. Curăţaţi ştuţul cu grijă folosind
un obiect ascuţit (şurubelniţă, ac etc.). Montaţi tubul la loc.
Aspirarea cenuşii facilitează întreţinerea cazanului.
OBSERVAŢIE: Cazanul nu trebuie curăţat în timp ce este în funcţiune şi înainte de etapa finală de curăţare (evacuarea şi
răcirea cazanului şi a cenuşii) care durează până la 10 minute după ce cazanul se opreşte.
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Întrebări frecvente
1. Unde sunt produse cazanele pe peleţi Kepo?
Cazanele pe peleţi Kepo sunt produse de compania noastră în Kosjeriæ, Serbia. Cazanele sunt fabricate din tablă de oţel
specială produsă de Železara Smederevo. Accesoriile sunt importate din Italia, Marea Britanie şi Elveţia.

2. Am nevoie de accesorii pentru a pune cazanul în funcţiune?
Cazanul pe peleţi este prevăzut cu toate elementele necesare pentru instalarea în cadrul sistemului de încălzire centrală:
robinete de umplere şi de golire, supapă de siguranţă, vas de expansiune şi pompă de apă. Obligatoriu trebuie instalată
o vană termostatică de amestec 40-70 °C pentru a asigura cerinţele garanţionale şi pentru o durată de viaţă utilă mult
mai mare a cazanului.
Este necesar să achiziţionaţi tuburi de evacuare certificate pentru cazane şi şemineuri pe peleţi pentru a racorda cazanul
la coşul de fum.

3. Cât de sigură este utilizarea cazanului?
Cazanul este prevăzut cu multiple sisteme de protecţie la supraîncălzire. Primul nivel de protecţie este reprezentat de
sistemul electronic care nu permite ca temperatura apei să depăşească 85 °C. Al doilea nivel de protecţie este asigurat de
un termostat de siguranţă care întrerupe alimentarea cu peleţi în momentul în care cazanul se apropie de temperatura
critică. În plus, termostatul nu permite supraîncălzirea cazanului, generând mesaje de eroare şi oprind funcţionarea
cazanului.
Sistemul electronic nu permite atingerea de valori ale presiunii sistemului peste 2,5 bari, respectiv sub 0,6 bari. În
ambele cazuri, generează mesaje de eroare şi opreşte funcţionarea cazanului.
Pentru situaţia în care sistemul electronic se defectează, cazanul este prevăzut cu o supapă de siguranţă care asigură
refularea apei din cazan şi reducerea presiunii sistemului sub 3 bari.
De asemenea, cazanul este prevăzut cu un presostat de vid. Rolul acestuia este întreruperea alimentării cu peleţi,
împiedicarea ieşirii de fum din sistem, generarea unui mesaj de eroare şi oprirea funcţionării cazanului în cazul colmatării
tubulaturii de evacuare sau al unui debit redus de evacuare a gazelor de ardere prin coşul de fum.
Cazanul este dotat cu o supapă mecanică având rolul de a reduce presiunea, în cazul creşterii excesive a presiunii în
camera de ardere, prevenind apariţia unor probleme de funcţionare a cazanului.

4. Ce fel de cazane aveţi în ofertă?
Oferta Kepo cuprinde cazane din două serii: AC (curăţarea
automată a arzătorului) şi MC (curăţarea manuală a
arzătorului), cu puteri de 15, 20, 25 şi 35 kW.

5. Cazanul are nevoie de o sursă de aer
proaspăt?
Cazanul pe peleţi Kepo consumă foarte mult oxigen. De
aceea, este necesar un aport suficient de aer proaspăt.
Este necesară asigurarea unei prize de aer de minimum 100
cm2 la partea inferioară a camerei în care este instalat
cazanul. De asemenea, trebuie să existe o priză de aer şi în
partea superioară a camerei.
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6. Este necesar un coş de fum?
Pentru a utiliza în siguranţă cazanul, este recomandat ca acesta să fie racordat la coşul de fum. Cu toate acestea, dacă nu
există condiţiile necesare, este suficient să scoateţi tubulatura de evacuare în afara camerei şi să asiguraţi o protecţie
împotriva curenţilor laterali. În ultima variantă, pot apărea probleme de mediu cauzate de fum.
Kepo produce şi coşuri de fum izolate. Pentru informaţii suplimentare cu privire la coşurile de fum, vă rugăm să ne
contactaţi.
Pentru evacuarea gazelor de ardere, este absolut interzisă utilizarea de tubulaturi neizolate montate pe partea exterioară
a peretelui sau pe o suprafaţă neizolată, deoarece se va crea condens, acest lucru repercutându-se asupra funcţionării
cazanului şi evacuării gazelor de ardere.

7. Există un regim de funcţionare automată a cazanului?
Da, există, acesta putând fi setat în două moduri: cu ajutorul sistemului automat de comandă a cazanului sau cu ajutorul
unui termostat de cameră.

8. Care este consumul de peleţi?
Consumul de peleţi se încadrează între 0,9 kg/h şi 5 kg/h, în funcţie de puterea cazanului, temperatura exterioară, climă,
suprafaţa încălzită şi izolaţia construcţiei. Consumul este influenţat în mod semnificativ şi de calitatea peleţilor.
La calcularea consumului, trebuie avut în vedere faptul că perioada de funcţionare a cazanului nu este întotdeauna 24 de
ore din 24.

9. Ce volum are rezervorul de peleţi?
•
•
•
•

AC/MC 15 - 40 kg
AC/MC 20 - 62 kg
AC/MC 25 - 75 kg
AC/MC 35 - 120 kg

10. Cât de des trebuie curăţat cazanul?
Cazanul trebuie curăţat periodic, intervalele de curăţare depinzând, în general, de consum. Cazanul trebuie curăţat la 3-7
zile. O dată pe an se efectuează o curăţare generală. Modul în care este întreţinut cazanul influenţează în mod semnificativ
consumul de peleţi şi funcţionarea.
Cauzele cele mai frecvente ale opririi automate a cazanului sunt calitatea slabă a peleţilor şi întreţinerea neregulată.

11. Cât de importantă este calitatea peleţilor pentru funcţionarea corespunzătoare a
cazanului?
Calitatea peleţilor este printre factorii cei mai importanţi pentru funcţionarea corespunzătoare a cazanului.
Punerea în funcţiune a cazanului şi parametrii de funcţionare depind de condiţiile de la locul de instalare. După coşul de
fum şi aportul de oxigen, calitatea peleţilor este cel mai important factor pentru funcţionarea corespunzătoare a cazanului.
Cheltuielile cu peleţii de calitate nu sunt niciodată inutile. Prin utilizarea de peleţi de calitate, evitaţi:
•
•
•
•

costuri ridicate de service
oprirea automată a cazanului din cauza peleţilor arşi incomplet din cenuşar
formarea de depuneri substanţiale în tubulatura de evacuare din cauza cărora cazanul trebuie curăţat mai des
un consum mai mare de peleţi.

Cazanul pe peleţi funcţionează pe principiul arderii controlate. De aceea, peleţii de calitate sunt indispensabili pentru o
funcţionare bună şi economică.
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Prevederi referitoare la garanţie
Cazanul şi toate componentele electrice beneficiază de o garanţie de 24 de luni de la data certificatului de garanţie şi de
la prima punere în funcţiune.
Instalaţia de apă a cazanului beneficiază de o garanţie de 5 ani de la data certificatului de garanţie şi de la prima punere
în funcţiune, în condiţiile în care este instalată o vană termostatică cu trei căi 40 °C-70 °C (a se vedea imaginea).
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SCHEMA ELECTRICĂ A CAZANULUI

Temostat cameră

ALD-presostat gaze arse
ALT-termostat de
siguranţă

MOTOR ŞNEC

POMPĂ

MOTOR VENTILATOR

MOTOR GRĂTAR ARZĂTOR (AC 20/AC 25)
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SCHEMA HIDRAULICĂ DE INSTALARE A CAZANULUI

1 Vană termostatică de amestec
2 Termostat de cameră

SCHEMA HIDRAULICĂ DE INSTALARE A CAZANULUI
CU ACUMULATOR DE ENERGIE- PUFFER

1 Vană termostatică de amestec
2 Termostat diferenţial
3 Puffer
4 Pompă secundară
5 Vas de expansiune
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