Stimate beneficiar,
Vă felicităm pentru alegerea Dvs. Aţi devenit proprietarul unui cazan
pentru încălzire centrală cu funcţionare pe peleţi din lemn. Vă rugăm să
studiaţi şi să respectaţi instrucţiunile din prezenta carte tehnică. Astfel cu un
efort minim veţi avea asigurat un confort maxim, iar cazanul Dumneavoastră
va avea o viaţă lungă şi sigură de funcţionare.
PREZENTARE GENERALĂ
Aceste cazane asigură în exploatare un grad de comfort similar cu cel
al cazanelor pe combustibil gazos sau lichid, deoarece şi funcţionarea lor
este automatizată în întregime.
Datorită funcţionării lor cu ardere modulată au un domeniu larg de
utilizare. Se pot folosi atât la locuinţele cu necesităţi energetice scăzute cât şi
la clădirile cu mai multe apartamente, care au necesităţi energetice ridicate.
Panoul de comandă digital este inteligent şi uşor de utilizat.
Automatizarea asigură necesarul de căldură la un consum minim de
combustibil, pe lângă un randament de peste 90%. Tot această automatizare
asigură securitatea funcţionării cazanului.
Alimentarea cu combustibil este automatizată, făcându-se dintr-un
rezervor, al cărui capacitate asigură autonomia cazanului pe un timp relativ
lung.
Aprinderea combustibilului şi reglarea arderii este de asemenea
automatizată fiind necesară doar setarea din panoul de comandă a puterii
respectiv a temperaturii dorite (cu posibilitatea de programare zilnică sau
săptămânală al regimului de încălzire).
Pentru funcţionarea normală, trebuie asigurată o sursă de aer proaspăt
(minim DN 80). Aceasta poate fi asigurată printr-o conductă din PVC
neobturabilă, a cărui lungime nu depăşeşte 5 m, sau direct din spaţiul
centralei termice cu asigurarea debitului de aer prin montarea unei prize de
aer proaspăt de minim 200 cm2. Deasemenea trebuie asigurată evacuarea
gazelor arse. Acest lucru nu este obligatoriu de a se face prin coş, este
deajuns dacă se asigură evacuarea gazelor arse printr-o tubulatură metalică
(cu diametru minim DN 80) având o lungime maximă de 5 m scos în exterior
(asemănător ca la cazanele cu tiraj forţat, „turbo”). Nu recomandăm folosirea
tuburilor flexibile.
Pentru menţinerea funcţionării normale sunt necesare lucrări de
întreţinere periodice minime, uşor de executat, care nu necesită cunoştinţe de
specialitate.
Cazanul se poate utiliza în orice sistem de încălzire, chiar şi combinat
cu alte cazane, după cum se arată în exemplele de la sfârşitul prezentului
manual.
Cazanul funcţioneaza silenţios, cu nivel de zgomot redus (35 dB).
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Puterea electrică absorbită este de asemenea mică: consumul maxim
fiind de 53 W în timpul funcţionării şi 353 W în timpul aprinderii
combustibilului.
CARACTERISTICI TEHNICE
MODEL

u.m.

BIODOM 27

Lăţime

mm

910

Înălţime

mm

870

Adâncime

mm

655

kg

165

Ţeava de evacuare a gazelor

mm

φ 80

Putere termică (min-max)

kW

30,6 (7,8-30,6)

Consum peleţi

kg/h

1,7-6,7

Alimentare electrică

V, Hz

220 V, 50 Hz

Consum electric maxim în regim de
funcţionare

W

53

Rezervor peleţi

kg

200

l

75

Masa

Volum de apă al cazanului

SCHEME DIMENSIONALE

Vedere faţă

Vedere lateral
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Vedere spate

Vedere sus

Combustibil – peleţi din lemn
În acest cazan se poate utiliza ca şi combustibil în procent de 100 % peleţi
din lemn, sau un amestec de peleţi din lemn şi porumb în procent de 50 50% din masa totală (1 m3 pelet ≈ 650 kg iar 1 m3 porumb ≈ 800 kg).
Peleţii sunt produşi în general din rumeguş, aşchii şi alte deşeuri de lemn.
Pentru producerea lor se mai pot folosi ca materii prime diferite deşeuri
agricole de calitate slabă ca paiul, respectiv plante energetice ca iarba
energetică, salcia energetică, stuful energetic etc. Aceste materii prime sunt
tocate pentru a avea o granulaţie fină, apoi sunt presate la presiuni înalte fără
lianţi adăugaţi (rol de liant îl are lignina din compoziţia lor), obţinându-se
peleţi având forma (de obicei) cilindrică cu diametrul de 6 mm iar lungimea
variind între 5 şi 30 mm. În urma acestui procedeu se obţine un combustibil
curat, uşor de ambalat, manevrat şi transportat. Peleţii ieşiţi din presă sunt
lăsaţi să se răcească, apoi sunt ambalaţi în saci de 15-30 kg sau în lăzi de
până la 1 m3. Cantităţile de proporţii industriale se livrează în cisterne,
neambalati. Prin urmare peleţii sunt produşi din materiale naturale 100%.
Folosiţi ca combustibili, peleţii în timpul arderii degajă cantitatea de CO2 care
a fost înmagazinată de plantele din care s-au produs, pe parcursul vegetaţiei
lor (sunt neutri din punct de vedere al CO2). Prin urmare peleţii nu contribuie
nici la creşterea cantităţii gazelor dăunătoare din atmosferă, nici la efectul de
seră.
Faţă de sursele de energie fosile mai prezintă avantajul că reprezintă o sursă
de energie regenerabilă şi nu există pericolul de a se epuiza.
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Peleţii combustibili sunt în conformitate cu normativul DIN 51731 şi
standardul ecologic M 7135.
Peleţii de calitate bună au suprafaţa netedă şi uniformă, sunt de aceaşi
dimensiune şi nu se fărâmă.
Pentru a controla calitatea peleţilor, puneţi-i în apă:
- peleţii de calitate bună rămân la suprafaţa apei
- peleţii de calitate slabă se scufundă în apă
Pentru peleţii livraţi în saci sau lăzi trebuie asigurat un spaţiu uscat, aerisit,
preferabil de dimensiuni care să permită depozitarea cantităţii necesare
pentru un sezon de încălzire şi amplasat în apropierea centralei termice.
În cazul în care dorim să utilizăm peleţi livraţi vrac, neambalaţi, este
recomandat să asigurăm o încăpere sau un rezervor în care să fie posibilă
golirea peleţilor din cisternă. Golirea se face pneumatic, folosind furtun de ∅
100 mm având lungimea de maxim 15 m, şi se poate descărca până la
înălţimea de 2,8 m. Din aceste motive, spaţiul (rezervorul) în care se
descarcă peleţii trebuie să fie accesibil pentru cisternă.
În spaţiul folosit pentru depozitarea peleţilor se va evita trecerea conductelor
technologice de orice fel, pe care se poate produce condens sau se pot
sparge cauzând udarea peleţilor. Peleţii care se umezesc se umflă şi pot
cauza astuparea conductei de alimentare al cazanului, sau pot provoca
funcţionarea defectuoasă al cazanului.
1,8 kg peleţi au valoarea calorică egală cu cea al 1 m3 de gaz metan!
În cazul folosirii peleţilor de calitate slabă, sau cu umiditate ridicată se
produce mai multă cenuşă ( zgură), scade autonomia respectiv randamentul
cazanului, necesitând curăţiri şi intreţineri mai frecvente.
Folosirea peleţilor de calitate slabă, sau ai altor combustibili nepermişi, poate
cauza ivirea unor probleme în funcţionarea cazanului. În acest caz se pierde
garanţia.
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Nu e permisă funcţionarea cazanului cu vizor defect, sau cu uşa frontală
deschisă.
Nu atingeţi, şi nu trageţi cablul electric cu mâna umedă.
Conexiunea electrică trebuie dimensionată corespunzător, fixată şi legată la
pământ conform normativelor europene 73/23 CEE şi 93/98 CEE şi
normativelor aflate în vigoare.
BIODOM27 d.o.o. nu îşi asumă responsabilitatea dacă apar probleme din
cauza nerespectării normelor de securitate la instalare şi exploatare, chiar
dacă ele nu sunt specificate în prezentul îndrumător.
INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE
Este importantă utilizarea peleţilor de calitate bună corespunzător tipului de
cazan.
Peleţii trebuie aşezaţi în rezervor, de unde ajung în camera de ardere în mod
automat. Nu este admisă administrarea manuală ai peleţilor pe uşa frontală.
Dacă din vre-un motiv peleţii nu se aprind, tava de ardere trebuie golită
înainte de reaprinderea focului.
Nu este permisă curăţirea cazanului prin spălare cu apă nici în interior, nici în
exterior, deoarece se poate defecta piesele electrice. Se curăţă cu cârpă
umedă, când nu funcţionează.
Înaintea curăţirii cazanului/camerei de ardere opriţi cazanul şi aşteptaţi 15-30
de minute până la răcirea centralei.
Cazanul nu se foloseşte pentru gătit sau pentru preparare directă a apei
calde de consum.
Să nu puneţi alte materiale în rezervor, trebuie asigurat, ca în timpul
alimentării cu peleţi să nu ajungă corpuri străine în rezervor.
În timpul funcţionării cazanului, capacul rezervorului trebuie să fie închis.
Cazanul se poate instala numai în spaţii, unde normele de protecţie contra
incendiilor sunt respectate.
Nu ardeţi peleţi împreună cu alte materiale inflamabile.
După instalare, cazanul nu se mută din loc.
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În urma procesului de ardere se formează gaze, care trebuie evacuate.
Evacuarea gazelor de ardere tebuie realizat prin intermediul unui tubulaturi
metalice într-un coş sau direct în exterior. În cazul în care evacuarea gazelor
se face printr-un coş, lungimea maximă admisă a tubulaturii de racordare
este de 5 m. Pentru fiecare curbă de 90o (sau două curbe de 45o) utilizată se
scade 1 m din distanţa maximă admisă.

VĂ RECOMANDĂM PĂSTRAREA INSTRUCŢIUNILOR, RESPECTIV
RESTUDIEREA LOR LA ÎNCEPUTUL FIECĂRUI SEZON DE ÎNCĂLZIRE!
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PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE AL CAZANULUI
1. Asiguraţi-vă, că în rezervor nu există corpuri străine, umpleţi rezervorul
cu peleţi.
2. Verificaţi dacă cazanul este conectat corect la reţeaua electrică de 220
V / 50 Hz, respectiv dacă este aşezat stabil pe podea. Verificaţi dacă
cazanul este racordat corect la sistemul de încâlzire, conţine toate
elementele de siguranţă, este umplut corespunzător şi aerisit.
3. Panoul de comandă trebuie să fie în stare conectată la punerea sub
tensiune.
4. Setaţi parametrii doriţi: temperatura maximă a apei din cazan, şi
puterea de încălzire.
5. Apăsaţi butonul de pornire timp de 3 secunde. După 2 minute, peleţii
încep să cadă în camera de ardere pe afişaj apare scris »LOAd PELE
«, apoi după 4-5 minute se aprinde focul şi va arde în mod automat.
6. După aproximativ 15 minute arderea se stabilizează şi pe display este
afişat »FirE ON«, flacără stabilă.
Dacă în acest interval de timp arderea nu se stabilizeaza, pe display va
apare mesajul de avarie »ALAr FIrE« - Atenţiune ! Nu arde focul.
Acest lucru poate fi cauzat în primul rând de calitatea
necorăspunzătoare a peleţilor utilizaţii (putere calorifica mică sau
umiditate ridicată), de temperatura scăzuta a apei din cazan respectiv a
temperaturii aerului primar din exterior sau încăperea centralei ( 4-5°C).
În acest caz trebuie repetat pornirea cazanului prin apăsarea butonului
de pornire/oprire timp de 3 secunde.
Dacă după 2-3 încercări consecutive nu se realizează stabilizarea
flăcării, înainte de a apela la service, trebuie încercat cu alt tip de peleţi,
de calitate mai bună.
7. După câteva minute de la stabilizarea flăcării »FirE ON« pe afişaj va
apare puterea setată de funcţionare a centralei termice respectiv
temperatura agentului termic din cazan in grade Celsius.
DIN ACEST MOMENT CENTRALA FUNCTIONEAZĂ
LA PUTEREA
RESPECTIV
TEMPERATURA
REGLATĂ
DE
UTILIZATOR
CU
RESPECTAREA PROGRAMULUI DE PORNIRE ŞI OPRIRE SETAT.
ATENŢIUNE! Pentru un scurt timp se va produce un miros neobişnuit, până
ce lacul vopselei arde de pe cazan. Încăperea trebuie aerisită. Fumul produs
în urma arderii lacului nu este nociv.
TREBUIE AERISITĂ ÎNCĂPEREA, ŞI TIMP DE APROXIMATIV O ORĂ NU
LĂSAŢI COPIII ÎN APROPIEREA CAZANULUI. NU DESCHIDEŢI UŞA
FRONTALĂ AL CAZANULUI.
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CAZANUL INTRĂ ÎN REGIM NORMAL DE FUNCŢIONARE DUPĂ 2-3
ZILE.
IMPORTANT! ATÂT INSTALAREA, CÂT ŞI PRIMA PUNERE ÎN
FUNCŢIUNE AL CAZANULUI TREBUIE EFECTUATĂ DE PERSOANĂ
CALIFICATĂ ŞI AUTORIZATĂ.
CAZANUL FOLOSEŞTE PENTRU ARDERE AERUL DIN ÎNCĂPEREA ÎN
CARE ESTE MONTAT, NECESITÂND SURSĂ DE AER PROASPĂT
NEOBTURABIL.
PANOUL DE COMANDĂ

Butoane:
Buton nr. 2:

Mărire temperatură (se confirmă prin apăsarea
butonului nr. 3)

Buton nr. 6:

Micşorare temperatură (se confirmă prin apăsarea
butonului nr. 3)

Buton nr. 1:

Pornire/oprire cazan

Buton nr. 4:

Mărire treaptă de putere (se confirmă prin apăsarea
butonului nr. 3)

Buton nr. 5:

Micşorare treaptă de putere (se confirmă prin apăsarea
butonului nr. 3)

Buton nr. 3:

Confirmare setare; accesare timer, afişează
temperatura gazelor de ardere
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Cazanul pe peleţi este în funcţiune:
Afişaj LCD superior
partea stângă:

Este afişată puterea actuală a cazanului

Afişaj LCD superior
partea dreaptă:

Este afişată puterea setată a cazanului

Afişaj LCD inferior:

Este afişată temperatura agentului termic din
cazan

Cazanul pe peleţi este oprit:
Afişaj LCD superior:

Este afişată inscripţia »OFF«

Afişaj LCD inferior:

Este afişată ora exactă

INFORMAŢII PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE:
1) Intrarea în meniul de service:
- Se ţin apăsat simultan pentru cca. 5 secunde butoanele 5 şi 6 până
când apare pe display »PR 00«.
2) Căutarea parametrului dorit şi setarea unei noi valori pentru acesta:
- Cu ajutorul butoanelor 2 şi 6 se alege parametrul dorit, care se modifică
cu ajutorul butoanelor 4 şi 5.
3) Confirmarea noului parametru setat:
- Valoarea aleasă se confirmă prin apăsarea scurtă a butonului 3.
4) Ieşirea din meniu:
- Prin apăsarea butonului 1 sau automat după 10 secunde.
5) Verificarea temperaturii:
- Prin apăsarea scurtă a butonului 3 pe displayul LCD superior se
afişează temperatura actuală a gazelor de ardere, pe cea inferioară se
afişează temperatura apei din cazan.
- Temperatura apei din cazan este afişată în regim normal de
funcţionare.
6) Resetarea:
- Unitatea de control se poate reseta prin apăsarea simultană pentru cca.
10 secunde a butoanelor 2 şi 4, până ce apare pe display »OFF«.
Pentru repornirea cazanului se apasă pentru cca. 3 secunde butonul 3.
7) BLOCAREA:
- Este o funcţie specială prin care după o perioadă de timp de funcţionare
se poate bloca cazanul. Apariţia inscripţiei »LOCK« se poate anula prin
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apăsara simultană a butoanelor 2 şi 5, cu o atenţie sporită la parametri
schimbaţi. Funcţia »LOCK« este activată din fabrică pentru 150 ore de
funcţionare. După o resetare se dezactivează.
8) Service:
- Automatizarea poate să afişeze inscripţia »SErU«, dar nu are nici un
efect asupra funcţionării cazanului. Este o funcţie pentru a aminti
utilizatorului să cheme personalul de service de specialitate pentru a
efectua revizia cazanului. Se poate reseta prin apăsarea simultană a
butoanelor 2 şi 4. Ceasul este resetat şi reîncepe numărotarea de la 0.
9) Timer
- Prin apăsarea pentru cca. 3 secunde a butonului 3 se activează funcţia
Timer. Programarea se face conform instrucţiunilor din manualul
produsului.
FUNCŢIONAREA CAZANULUI
În regim normal de funcţionare, afişajul superior arată treapta de putere
actuală şi treapta de putere setată (1-5). Afişajul inferior arată temperatura
actuală a agentului termic din cazan.
Prin apăsarea butonului 4 (mărire) sau 5 (micşorare) se poate regla treapta
de putere dorită. Pentru confirmarea setării trebuie apăsat butonul 3.
Putere termică în kW
7,8 – 30,6
7,8 – 20
7,8 – 15
7,8 – 10
7,8

Treapta de putere
5
4
3
2
1

Până când temperatura agentului termic din cazan ajunge la valoarea setată,
cazanul funcţionează pe treapta de putere setată. După atingerea
temperaturii setate, pe afişajul superior apare »REGU«, pe cel inferior »H2O
«, automatizarea micşorează treptat puterea termică a cazanului ajungând în
treapta de putere 1 - puterea minimă de încălzire, trecând în regim de
modulare. Funcţionarea la treapta de putere 1 se menţine până când
temperatura apei din cazan depăşeşte temperatura setată cu 5°C,
automatizarea opreşte alimentarea cu combustibil a camerei de ardere iar
cazanul este oprit, pe afişaj apare »StOP FIrE «.
Când scade temperatura apei din cazan cu 6°C faţă de temperatura setată se
reaprinde focul şi se repetă ciclul de încălzire.
În caz de întreruperea curentului, şi de reconectare la reţeaua electrică, pe
afişaj apare »TeSt Fire«, ventilatorul va funcţiona la o turaţie ridicată pentru a
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evacua mai rapid gazele arse. Când gazele s-au răcit suficient, cazanul se
reporneşte automat păstrând setările stabilite înaintea penei de curent.
OPRIREA CAZANULUI
Prin apăsarea butonului 1 cazanul se opreşte. Pe afişaj apare »OFF Init« şi
este oprită alimentarea cu peleţi. Ventilatorul va mai funcţiona la viteza
maximă aproximativ 3 minute pentru a evacua gazele arse din camera de
ardere. După terminarea acestei faze pe afişajul superior apare »OFF«.
Cazanele Biodom au 5 trepte de putere. Pentru a verifica temperatura
gazelor de ardere trebuie apăsat butonul 3. Pe afişajul superior va apare
temperatura actuală a gazelor de ardere, pe cel inferior temperatura agentului
termic din cazan.
SETAREA TEMPERATURII
Temperatura se poate schimba şi în timpul funcţionării cazanului. Prin
apăsarea butoanelor 2 sau 6 putem mări/micşora temperatura setată.
Temperatura optimă de funcţionare a centralei este 70oC.
FUNCŢII AFIŞATE
SET
65-85º

Definirea temperaturii dorite a agentului termic din cazan

Pou
1-5

Definirea treptei de putere

OFF
hh:mm

Cazanul este oprit

OFF
Init

Cazanul este în faza de ventilare înainte de oprire

On
Init

Cazanul este în faza de ventilare înainte de pornire

TeSt
Fire

Automatizarea efectuează autodiagnoză

COOL
xxxº

Camera de ardere se răceşte, temperatura se
micşorează

FASt

Alimentarea cu peleţi este intensă pentru faza de
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LOAd

aprindere

LOAd
PELE

Se realizează alimentarea cu peleţi a camerei de ardere
şi aprinderea

FIrE
ON

Se verifică stabilitatea flăcării (faza de aprindere)

REGU
H2O

Cazanul modulează – temperatura setată pentru agentul
termic a fost atinsă

(5-1)(5-1) Treapta de putere setată şi curentă / temperatura
xxxº
curentă
CLn
xxxº

Faza de curăţire / temperatura curentă

Fan
FULL

Ventilator la viteză maximă – faza de ventilare cameră
de ardere

StOP
FIrE

Faza de oprire cazan

CLn
ASH

Îndepărtarea automată a cenuşei din camera de ardere

ALAr
FIrE

Faza de aprindere a eşuat

ALAr
H20

Temperatura agentului termic din caza este prea ridicată

ALAr
GAS

Temperatura gazelor de ardere este prea ridicată

ALAr
ntC

Defect la senzor de temperatură (NTC)

ALAr
TC

Defect la senzor de gaze de ardere

ALAr
PELE

Focul nu se aprinde – lipsă peleţi

SErU

Intervalul de service setat s-a terminat
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hh:mm
tYPE
(0-3)

Tip pelet

xxxº
xxxº/Err

Parametri actuali

LOCK
hh:mm

Cazanul este blocat

PROGRAMARE SĂPTĂMÂNALĂ – funcţia Timer
Programarea săptămânală va comanda automat pornirea şi oprirea cazanului
în intervalul de timp setat.
Apăsând cca. 3 secunde butonul 3, se intră în meniul Timer, prin care se
poate programa exact ora şi ziua pornirii respectiv opririi cazanului. Pe
afişajul superior apare »tEn«, pe cea inferioară »OFF«.
Prin apăsarea butoanelor 2 şi 6 se poate selecta funcţia dorită, prin butoanele
4 şi 5 se poate modifica valoarea funcţiei selectate, iar prin apăsarea
butonului 3 se confirmă valoarea setată.
Pentru a activa funcţia Timer, se selectează »ON« pe afişajul inferior.
Selectarea zilei (day): După intrarea în meniul timer prin apăsarea butoanelor
2 sau 6 se selectează funcţia »day«. Prin butoanele 4 şi 5 se selectează ziua
dorită: 1 – luni ... 7 – duminică. Confirmarea selecţiei se face prin apăsarea
butonului 3.
Setarea timpului (cloc): După intrarea în meniul timer prin apăsarea
butoanelor 2 sau 6 se selectează funcţia »cloc«. Prin butoanele 4 şi 5 se
modifică ora, se confirmă cu butonului 3, după care se poate modifica
minutele.
Pornire-oprire cazan: Pot fi programate 4 intervale de funcţionare (P1...P4).
P1A...P4A reprezintă începutul intervalului, adică pornirea cazanului, iar
P1d...P4d reprezintă sfârşitul intervalului, adică oprirea cazanului. P0
înseamnă un singur interval de funcţionare pe toată durata zilei.
Exemplu: Dorim să setăm funcţionarea cazanului LUNI între orele 6:00 şi
8:00 respectiv 16:00 şi 20:00.
- activăm funcţia timer »ON«
- la »P1A« introducem 6:00
- la »P1d« introducem 8:00
- la »P2A« introducem 16:00
- la »P2d« introducem 20:00
- la »day1« selectăm »P1P2«
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SISTEME DE PROTECŢIE AL CAZANULUI
PROTECŢIE ÎMPOTRIVA FORMĂRII CONDENSULUI
Automatizarea cazanului urmăreşte temperatura apei din cazan, şi în cazul în
care temperatura apei (pe conducta de întoarcere) din cazan scade sub
57°C, opreşte pompa de circulaţie şi încălzeşte agentul temic la temperatura
de 60°C când porneşte pompa de circulaţie din nou. Astfel este exclusă
formarea condensului, care din cauza acidităţii sale poate să corodeze
cazanul.
PROTECŢIE ÎMPOTRIVA DEPUNERILOR ÎN CAZAN
În urma procesului de ardere pe pereţii interioare al cazanului se depune
cenuşă şi zgură, care formează un strat izolant termic. Grosimea acestui
strat influenţează negativ randamentul cazanului, cazanul este forţat să
funcţioneze la puterea maximă, astfel consumă mai mult combustibil.
Sistemul electronic al cazanul BIODOM 27 urmăreşte grosimea depunerilor,
pe afişaj apare »StOP FIrE «.
La semnalizare schimbătorul de căldură al centralei termice se curăţă cu
ajutorul mânerului 3.
PROTECŢIE ÎMPORTIVA PIERDERILOR PRIN COŞ
În cazul în care temperatura apei din cazan ajunge la temperatura setată,
automatizarea opreşte alimentarea cu combustibil şi opreşte ventilatorul,
astfel pierderile de căldură prin coş sunt eliminate.
ÎNTREŢINERE
Înainte de orice intervenţie opriţi cazanul şi aşteptaţi cca. 15-30 minute
până la răcirea centralei.
Periodic, respectiv ocazional trebuie să executaţi următoarele activităţi de
întreţinere la unele componente, după cum urmează:
- Ocazional sau în timpul umplerii rezervorului verificaţi calitatea
peleţilor.
- Odată pe săptămână sau ori de căte ori este necesar (depinzând de
calitatea sau umiditatea peleţilor utilizaţi). Înainte de fiecare aprindere a
focului este recomandat controlul camerei de ardere. Se scot resturile de
peleţi nearşi şi eventual scrumul din zona arzătorului.
- Odată pe săptămână se curăţă camera de ardere de depuneri cu
aspiratorul.
- Odată pe săptămână se acţionează de minim 3 ori mânerul
schimbătorului de căldură pentru a-l curăţa de depuneri.
- Odată pe lună ventilatorul se curăţă cu perie.
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- Odată pe lună, se curăţă uşile frontale şi se verifică etanşeitatea lor,
iar în caz de defecţiune se cheamă un specialist autorizat.
- La sfârşitul sezonului de încălzire curăţaţi rezervorul de peleţi, zona
de scurgere ai peleţilor, verificaţi şi curăţaţi ventilatorul.
- Odată pe an chemaţi un specialist autorizat pentru verificări.
Dacă se utilizează în mod adecvat, cazanul va avea o durată de viaţă lungă,
un consum de combustibil scăzut, o funcţionare sigură şi corespunzătoare.
Pentru a se uşura curăţirea cenuşarului, cazanul este dotat cu un accesoriu
special: ciclonul de cenuşă racordabil la aspirator.
După arderea a 1000 kg de peleţi trebuie curăţat arzătorul şi cenuşarul.
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RECOMANDĂRI PENTRU ÎNLĂTURAREA EVENTUALELOR PROBLEME
IVITE ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII CAZANULUI
Pentru rezolvarea problemelor simple aveţi la dispoziţie tabelul de mai jos,
dar pentru rezolvarea altora apelaţi la un specialist autorizat.
PROBLEMA

I. Peleţii nu ajung în
camera de ardere

II. Cazanul nu
porneşte

III. Cazanul se opreşte
după câteva minute
de funcţionare

IV. Peleţii sunt în
camera de ardere,
geamul e murdar, iese
flacără

MOTIVE POSIBILE
1. rezervor gol
2. motorul de alimentare
nu funcţionează
3. s-a defectat placa
electronică
4. calea peleţilor s-a
blocat
1. rezervor gol
2. termostat de siguranţă
cuplată la apă caldă
3. uşa frontală deschisă
4. vizor spart
5. calitate slabă ai
peleţilor
6. camera de ardere
murdară
7. calea de evacuare ale
gazelor arse este
blocată
8. ventilatorul nu
funcţionează
9. nu este curent electric

1. perioada de pornire nu
s-a terminat
2. nu este curent electric
3. calea de evacuare ale
gazelor arse este
blocată
4. termostatul de
temperatură este
defectă
5. bujia de aprindere
defectă
1. prea mult scrum, care
blochează calea
fluxului de aer
2. peleţii sunt prea uzi
3. ventilatorul nu
funcţionează
corespunzător
18

REZOLVARE

1. umpleţi rezervorul
2. schimbaţi motorul
3. schimbaţi placa
electronică
4. eliberaţi calea de acces
ai peleţilor
1. umpleţi rezervorul
2. opriţii cazanul, şi
aşteptaţi până se
răceşte şi apăsaţi
butonul termostatului de
siguranţă ireversibil din
partea dreaptă laterală
al cazanului protejat cu
un capac negru
3. închideţi uşa
4. schimbaţi vizorul
5. schimbaţi peleţii
6. curăţaţi camera de
ardere
7. eliberaţi calea de
evacuare ale gazelor
arse
8. curăţaţi sau schimbaţi
ventilatorul
9. schimbaţi cablul electric
1. porniţi cazanul din nou
2. vezi indicaţiile de la
capitolul corespunzător
3. eliberaţi calea de
evacuare ale gazelor
arse
4. verificaţi şi schimbaţi
termostatul
5. verificaţi şi schimbaţi
bujia
1. curăţirea generală al
cazanului
2. schimbaţi peleţii
3. reparaţi sau schimbaţi
ventilatorul

V. Nu funcţionează
telecomanda
VI. Scapă gazele arse
(fum în încăpere)

1.
2.
1.
2.

bateria slăbită
telecomanda defectă
nu este curent electric
burlane murdare

1. schimbaţi bateria
2. schimbaţi telecomanda
1. asigurarea ventilaţiei
corespunzătoare,
asgurarea curentului
electric
2. curăţaţi burlanele

CONDIŢII DE GARANŢIE
Firma Biodom27 d.o.o. acordă garanţie de 2 ani pentru acest produs.
Aceasta începe din data de punere în funcţiune al cazanului. Factura este
document probant.
Specialiştii noştrii vă stau la dispoziţie în caz de nevoie.
Firma Biodom27 d.o.o. nu acordă garanţie în următoarele cazuri:
- acţiuni chimice sau fizice exterioare dăunătoare apărute în timpul
transportului sau instalării, respectiv utilizării neadecvate sau greşite
- dacă puterea cazanului a fost ales greşit
- instalare şi conectare greşită
- greşeli de intreţinere sau modificări constructive făcute după achiziţie
- nerespectarea instrucţiunilor de instalare şi exploatare
- folosirea unor combustibili necorespunzători
- suprasolicitarea sau folosirea incorectă al cazanului
- folosirea unor materiale necorespunzătoare pentru curăţire sau
intreţinere greşită
Reclamaţiile trebuie înaintate la vânzătorii autorizaţi, cu specificaţia exactă al
tipului şi numărului cazanului.
Producătorul îşi rezervă dreptul la modificările şi îmbunătăţirile tehnice
ulterioare referitoare la produs.
SCHEME DE MONTAJ
În continuare sunt prezentate câteva exemple de scheme de montaj posibile
al cazanului, în diferite sisteme de încălzire:
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DECLARATIE DE CONFORMITATE
Producator:

Biodom 27 d.o.o.
OIC Hrpelje 14a, 6240 Kozina, Slovenia
Declara pe propria raspundere, ca produsul

Cazan de apa calda pe peleti
Tip: BIODOM

27

Este in conformitate cu urmatoarele directive EC:

Directiva 2006/42/EC de masini
Directiva 2006/95/EC de joasa tensiune
Directiva 2004/108/EC de compatibilitate electromagnetica (EMC)

Standarde armonizate:
EN ISO 12100-1:2004 and A1:2010
EN ISO 12100-2:2004 and A1:2010
EN 303-5:1999
EN 60204-1:2006 and A1:2009
EN 61000-6-3:2007
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-3-3:A1 2002
EN 61000-3-3:A2 2006
Aparatul este marcat CE 2007.

Kozina, 02.02.2011
Biodom 27 d.o.o.
Anton Kavčič, director
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