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1 STIMATE CUMPĂRĂTOR 

 

 Vă mulţumim pentru alegerea cazanului cu funcţionare pe principiul gazeificării 
lemnului. 

 Prezentele instrucţiuni Vă vor ajuta să instalaţi şi să utilizaţi produsul în siguranţă, 
corespunzător, respectiv în mod economic. 

 Citiţi manualul în întregime şi respectaţi instrucţiunile de securitate. Păstraţi 
manualul la îndemână în loc sigur pentru a-l putea consulta la nevoie. 

 Nu atingeţi şi nu interveniţi la alte componente ale produsului decât la cele la care 
acesta este premis. 

 La instalare şi înainte de punerea primului foc personalul tehnic de specialitate 
trebuie să verifice sistemul de încălzire. 

 Instalaţia trebuie executată de personal calificat. 

 Pentru orice nelămurire contactaţi distribuitorul Dvs. 

 Pentru o funcţionare eficientă şi cu emisii reduse de gaze de ardere utilizaţi doar 
tipurile de combustibili specificaţi în prezentul manual. Doar astfel se poate garanta 
funcţionarea eficientă cu emisii reduse şi fără defecţiuni a cazanului Dvs. 

 Trebuie executate periodic lucrările de întreţinere şi de curăţare recomandate. 
Detaliile referitoare sunt precizate în prezentul manual la capitolul respectiv. Prin 
executarea acestora Vă asiguraţi că sistemul Dvs. va funcţiona eficient, cu emisii 
reduse şi fără defecţiuni.  

• Puterea cazanului Dvs. poate varia între valoarea maximă de 100 % a puterii 

nominale (la încărcătură maximă de combustibil şi cerere maximă de căldură în 

sistem) şi una mai redusă (când cererea de căldură a sistemului este sub această 

valoare).  Astfel, pentru o funcţionare la putere constantă a cazanului se recomandă 

instalarea în sistem a unui rezervor de acumulare (puffer). Rezervorul de acumulare 

asigură funcţionarea eficientă a cazanului cu emisii reduse de noxe, cu un confort 

termic sporit, cu economie de combustibil, protejând totodată cazanul de pericolul 

formării condensului datorat temperaturior reduse pe retur la intrarea în cazan. 

Rezervorul de acumulare se va racorda prin intermediul unei vane cu trei căi 

termostatice (pe ramura returului la intrare în cazan) pentru a asigura o 

temperatură corespunzător de ridicată la intrarea returului în cazan în vederea 

evitării formării condensului pe toată durata funcţionării. 
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2 GENERALITĂŢI ŞI LIVRARE 

Pyrocal este un cazan confecţionat din tablă de oţel în construcţie sudată pentru lemne şi este 

destinat utilizării în sistem de încălzire cu apă caldă. Nu se poate utiliza pentru producerea directă a 

apei calde menajere.  Componentele principale şi avantajele cazanului Pyrocal: 

 Funcţii de control electronic complete: Funcţionarea este controlată de o placă electronică cu 
funcţii utile. Funcţionarea ventilatorului de aspiraţie este reglată în funcţie de temperatura setată 
în cazan. Prin modularea turaţiei ventilatorului se asigură ajustarea precisă a temperaturii pe tur 
şi ca rezultat se obţine un confort termic ridicat. Pompele de circulaţie de încălzire funcţionează 
întotdeauna temperaturi ridicate a apei din cazan, astfel este minimizată posibilitatea apariţiei 
condensului şi sunt protejate suprafeţele interioare ale cazanului contra coroziunii.  Placa 
electronică are contacte adiţionale pentru conectarea unui termostat de cameră. Panoul de 
control opreşte ventilatorul şi pompa când este epuizat combustibilul şi în acelaşi timp 
avertizează utilizatorul. Când temperatura apei din cazan depăşeşte valoarea de  110 oC, pentru 
protecţia sistemului este oprit ventilatorul, iar pompa este menţinută în funcţiune, respectiv 
utilizatorul este avertizat prin semnal sonor.    

 Avantajele dispunerii ventilatorului pe racordul la coş: Ventilatorul de aspiraţie elimină 
problemele de combustie şi menţin camera de ardere permanent la presiune negativă / 
depresiune. Astfel este uşurat controlul admisiei aerului de ardere primar şi secundar asigurându-
se creşterea randamentului cazanului. Reaprinderea automată a lemenelor este posibilă chiar şi 
cu o cantitate minimă de aşchiii sau resturi de lemne.    

 Forma optimizată a camerei de ardere: Noua cameră de ardere de formă rectangulară şi mai 
înaltă asigură întroducerea unei cantitatăţi optime de aer primar pentru producerea unei cantităţi 
mai mari de gaze de lemne în partea superioară a camerei de ardere, ceea ce prelungeşte 
perioada de combustie a lemnelor.       

 Reglarea aerului primar şi secundar: Ajustarea manuală a cantităţii de aer primar şi secundar 
ajută la îmbunătăţirea procesului de combustie şi la reducerea emisiilor de gaze de ardere. Poziţia 
clapetelor de admisie a aerului primar şi secundar la fiecare model sunt reglate din fabrică pentru 
o combustie optimă.         

 Arzător din material refractar rezistent la temperaturi ridicate: Arzătorul refractar special turnat 
din alumină cu aditivi pentru creşterea rezistenţei la şocurile termice şi la umiditate poate fi 
utilizată până la 1600 °C şi asigură un amestec optim a gazelor de ardere cu aerul secundar, 
îmbunătăţind procesul de combustie şi reducând emisiile de gaze de ardere.  

 Eficienţă ridicată cu suprafaţă de schimb de căldură mărită: Suprafeţele adiţionale de schimb de 
căldură formate de cele trei căi de fum orizontale cresc rata de transfer de căldură, reduc 
temperatura gazelor evacuate asigurând o eficienţă medie a cazanului de peste 80%.  

 Circuit integrat de răcire de siguranţă contra supraîncălzirii: În interiorul mantalei de apă a 
cazanului este dispus un circuit de răcire executat din ţeavă de cupru. Racordurile acestui circuit 
sunt dispuse pe partea superioară a cazanului. Pentru funcţionarea corectă a sistemului de 
siguranţă la acesta trebuie racordată o supapă de descărcare termică care va permite intrarea 
apei reci când temperatura din cazan depăşeşte valoarea de siguranţă. Dacă instalaţia este 
realizată cu vas de expansiune închis, supapa de descărcare termică trebuie instalată în sistem în 
mod obligatoriu, pentru ca instalaţia să fie conformă prescripţiilor de siguranţă a normativelor 
Europene.     
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Cazanul Pyrocal este livrat într-un singur ambalaj, pe palet din lemn, împreună cu panou de control, 

ventilator, cu prezentul manual, perie de curăţare şi vătrai.  

  

1 Interfaţă utilizator (panou de control)  

 

2 Uşă superioară (de încărcare)  
3 Cameră de încărcare (combustibil)  
4 Intrare aer primar în camera de ardere  
5 Intrare aer secundar   
6 Uşă inferioară (cenuşar)  
7 Cenuşar   
8 Înveliş cenuşar  
9 Arzător cu duze (alumină refractară)  
10 Intrare aer primar  
11 Clapetă by-pass  
12 Ventilator de aspiraţie cu înveliş prot. motor  
13 Pârghie clapetă by-pass  
14 Capac orificiu gurăţare   
15 Circuit de răcire integrat  
16 Racord circuit  răcire (3/4”)  
17 Racord umplere/golire   
18 Racord retur cazan  
19 Racord la coş  
20 Racord tur cazan  
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3 INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ  
 
3.1 Instrucţiuni de siguranţă de bază 
 
• Niciodată nu Vă expuneţi la pericol; acordaţi propriei siguranţe prioritate maximă. 
• Menţineţi la distanţă copiii de cazan şi de încăperea de depozitare a combustibilului. 
• Respectaţi toate instrucţiunile referitoare la funcţionare, întreţinere, lucrări service şi curăţare. 
• Executarea şi prima punere în funcţiune a sistemului de încălzire trebuie făcută de personal tehnic 

de specialitate autorizat. Instalarea şi punerea în funcţiune profesională sunt esenţiale pentru o 
funcţionare sigură şi economică. 

• Niciodată nu modificaţi sistemul de încălzire sau sistemul de evacuare al gazelor de ardere. 
• Niciodată nu închideţi sau nu îndepărtaţi supapele de siguranţă. 
 
3.2 Semne de avertizare 
 

PERICOL 
Pericol de întoxicare 

 Asiguraţi-Vă că este asigurat suficient aer pentru combustie. 

 Orificiile de acces ale aerului niciodată nu se vor deschide sau închide complet. 

 Nu este permis ca din centrala termică să aspire aer un sistem de ventilare, sistem de 
aspiraţie central, exhaustor, sistem  de condiţionare aer, uscător sau alte aparate 
similare care ar putea reduce presiunea aerului din încăpere. 

 Cazanul se va racorda în mod etanş la coş prin intermediul unei conducte de fum. 

 Coşul şi conducta de racordare la coş trebuie curăţate la intervale regulate. 

 Centralei termice trebuie asigurat suficient aer pentru combustie şi trebuie ventilată. 

 

PERICOL 
Pericol de electrocutare 

 Opriţi alimentarea electrică a cazanului înainte de a interveni la instalaţia electrică a 
acesteia. 

 ACEST APARAT TREBUIE ÎMPĂMÂNTAT ! 

 Instalaţia electrică a acestui cazan trebuie realizată de personal calificat conform 
reglementărilor referitoare în vigoare şi conform normelor profesionale practice, 
precum şi cu respectarea instrucţiunilor din prezentul manual. 

 

PERICOL 
Pericol de explozie 

• Niciodată nu ardeţi benzină, motorină, sau alte materiale explozive în cazan, sau în 
încăperea de depozitare a combustibilului. 

• Niciodată nu utilizaţi lichide sau materiale chimice pentru aprinderea focului. 
Pericol de incendiu 

• Nu depozitaţi nici un fel de material inflamabil în centrala termică. 
• Nu puneţi la uscat rufe spălate în centrala termică. 
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• În timpul funcţionării păstraţi închise toate uşile cazanului. 
• Păstraţi lemnele de foc în încăpere separată, sau păstraţi o distanţă minimă de 80 cm 

între cazan şi stiva de lemne. 

 

PERICOL 
Pericol de ardere 

• Nu atingeţi racordul la coş sau 
tubul de fum. 

• Nu atingeţi suprafeţele uşilor 
cazanului (exceptând mânerele), 
şi suprafeţele notate pe figura 
alăturată  atât timp cât arde 
focul.  

• Nu atingeţi şi nu curăţaţi 
interiorul cazanului până când 
acesta nu s-a răcit complet. 

 

  

 

ATENŢIE 
Pericol de accidentare cu muchiile ascuţite 

• Utilizaţi mănuşi de protecţie la orice intervenţie la cazan. 

 

NOTĂ 
Pericol de deteriorare a bunurilor 

• Pentru încălzire se vor utiliza doar combustibili recomandaţi de fabricant.  
Deteriorarea bunurilor 

• Nu utilizaţi sistemul de încălzire dacă acesta sau componentele acestuia prezintă 
scurgeri de apă. 

• Dacă observaţi scurgeri apelaţi la personal specializat pentru verificarea sistemului şi 
pentru înlăturarea defecţiunii. 

 
 
3.3 Ce este de făcut în caz de pericol 
 
Ce trebuie făcut în caz de incendiu 
• Opriţi sistemul de încălzire. 
• Apelaţi pompierii. 
• Utilizaţi extinctoare adecvate. 
 
Ce trebuie făcut dacă simţiţi fum 
• Opriţi sistemul de încălzire. 
• Închideţi uşile spre încăperile de locuit. 
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• Ventilaţi centrala termică (încăperea cazanului). 
 

4 GAZEIFICAREA ŞI COMBUSTIBILII ADECVAŢI 
 
Lemnele şi gazeificarea: Cazanele cu funcţionare pe principiul gazeificării lemnului funcţionează în 
condiţii specifice.  Temperatura medie a cazanului este de cca. 70 - 80 oC. La temperaturi mai reduse 
procesul de gazeificare nu se desfăşoară în condiţii optime şi ca rezultat va creşte consumul de 
combustibil, se va reduce puterea cazanului şi va apărea fenomenul de condensare cu efect coroziv 
respectiv de depuneri de gudron pe suprafeţele de schimb de căldură din interiorul cazanului.  
Dacă temperatura pe retur scade sub 60 oC, sau dacă datorită cererii mari de căldură din sezonul rece 
diferenţa de temperatură dintre tur şi retur depăşeşte 20 oC apare pericolul răcirii cazanului (pereţii 
camerei de gazeificare). În astfel de condiţii eficienţa cazanului va scădea datorit reducerii eficienţei 
procesului de gazeificare. 
La primul foc (sistem rece)  este normal ca fenomenul de condensare să apară pe pereţii interiori reci 
ai cazanului, însă acest fenomen în mod normal dispare după ce cazanul se încălzeşte peste o 
temperatură medie de cca. 70 C.   
În procesul de gazeificare faza de uscare a lemnului în camera de ardere/încărcare.  La valori de 
temperaturi reduse ale cazanului lemnul nu va avea temperatura corespunzătoare pentru 
producerea gazelor de lemn şi întregul proces de gazeificare va fi inadecvat. Sursa principală de 
căldură în camera de ardere/încărcare din cazan  este produsă de arderea gazelor de lemn produse. 
Astfel dacă nu sunt îndeplinite condiţiile pentru o gazeificare corectă nici cantitatea şi nici calitatea 
gazelor de lemn nu va fi corespunzătoare.  
Combustibilii adecvaţi pentru cazanul Pyrocal: În cazanele cu funcţionare pe principiul gazeificării 
lemnului se pot arde doar lemne şi în mod special lemne de esenţă tare. Lemnul trebuie să fie uscat. 
Capacitatea calorică a lemnelor de foc este dependent în primul rând de conţinutul de umiditate. 
Conţinutul de umiditate a lemnelor de foc trebuie să fie între 12 - 20%. Umiditatea se poate măsura 
foarte uşor cu ajutorul unui aparat simplu ce se poate achiziţiona din comerţ. Dacă umiditatea este 
peste 20%, lemnele trebuie uscate înainte de utilizare. 
Lemnele de foc trebuie sparte şi trebuie să fie de dimensiuni adecvate pentru a putea fi încărcate în 
cazan. Lemnele nespintecate şi plăcile nu sunt adecvate pentru acest tip de cazan. Lemnele se vor 
tăia la lungimea corespunzătoare lungimii camerei de încărcare a cazanului. Lemnele mai lungi se vor 
tăia  pentru a se putea încărca în cazan. Se recomandă spargerea/spintecarea lemnelor înainte de a 
se stivui în vederea uscării.  
Arderea lemnelor având conţinut rdicat de umiditate şi nesparte are efect negativ asupra eficienţei 
combustiei şi un consum ridicat de combustibil. Se recomandă utilizarea lemnelor având valoarea 
calorică între 15 şi 17 MJ/kg. Se recomandă următoarele lemne de foc: 
 

Lemn 
Capacitate calorică pentru 1 kg lemne 

kcal MJ kWh 

Molid 3900 16,2 4,5 

Pin 3800 15,8 4,4 

Mesteacăn 3750 15,5 4,3 

Stejar 3600 15,1 4,2 

Fag 3450 14,4 4 
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ATENŢIE 
Pentru a funcţiona cazanul în regim de gazieficare complet , cu eficienţă optimă: 

• Menţineţi temperatura apei din cazan la valoare optimă (în medie la 70-80oC). 
• Utilizaţi lemne uscate cu parametri mai sus menţionaţi. 
• Încărcaţi complet cazanul cu lemnele şi utilizaţi-l la puterea sa maximă declarată. Nu 

utilizaţi cazanul timp îndelungat sub jumătatea din puterea sa nominală. Cazanul 
funcţionează în regim  ecologic la puterea sa nominală. 

• Utilizaţi un rezervor de acumulare de volum adecvat pentru puterea cazanului. 
• Utilizaţi dispozitive /armături adecvate pentru a creşte temperatura pe retur la valoarea 

corespunzătoare, conform instrucţiunilor din prezentul manual. 
• Curăţaţi periodic suprafeţele interioare ale cazanului de depunerile de funingine şi 

gudron, care au efect negativ asupra performanţei cazanului.  
• Toate prescripţiile de mai sus referitoare la sistemul de încălzire vor minimiza apariţia 

condensului şi formarea gudronului pe suprafeţele interioare ale cazanului, astfel 
cazanul Dvs. va fi protejat împotriva coroziunii şi va creşte durata sa de viaţă. 

 

5 DATE TEHNICE 
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Model PYROCAL 

Nr de identificare CE 1783 – PED - 028 

Tip cazan 
Cazan cu combustie prin piroliză (gazeificare) a lemnelor cu presiune negativă în 

camera de ardere (cu ventilator de absorbţie) 

Gama de puteri PYR 15 PYR 22 PYR 30 PYR 38 PYR 48 PYR 60 PYR 80 

Combustibili Lemne de foc uscate 

Putere kW 15 22 30 38 48 60 80 

Eficienţa  % 81-83 

Temperatura gaze de ardere °C 135-175 

Tiraj necesar la coş 
Pa 10-12 12-15 15-20 20-25 20-30 20-30 30-40 

mbar 0,1-0,12 0,12-0,15 0,15-0,2 0,2-0,25 0,2-0,3 0,2-0,3 0,3-0,4 

Debit masic gaze de ardere g/s 15 21 28,5 36 45,5 57 75,5 

Conţinut de apă l 59 75 85 95 110 140 160 

Suprafaţă de schimb de 
căldură 

m2 1,89 2,5 2,8 3,1 3,7 4,5 5,3 

Adâncime cameră de 
încărcare 

cm 50 50 50 60 70 70 80 

Volum cameră de încărcare dm3 73 83 108 120 165 202 277 

Secţiune gol uşă de încărcare 
(superioară) 

cm2 905 1195 1195 1315 1315 1660 1660 

Dom. de reglare temperatură °C 60-90 

Temp. max. de funcţionare °C 100 

Temperatura minimă retur °C 60 (recomandat) 

Sistem de sigurantă activat la  °C 95 

Presiune max. de funcţionare bar 3 

Racord tur/retur R 1 1/2" 2” 

Racord serpentină răcire R 3/4" 

Racord umplere/golire R 1/2" 

Dimensiuni exterioare 
Înălţime (H) 

H1 
H2 
H3 

Lăţime (W) 
Lungime (L) 

L1 
L2 

Diametru racord la coş (D) 

  
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 

1035 1065 1185 1185 1265 1265 1365 

55 55 55 55 55 55 55 

190 160 160 160 160 160 160 

555 775 895 895 975 975 1075 

555 615 615 615 615 715 715 

640 640 640 740 840 840 950 

950 950 950 1070 1170 1170 1320 

755 755 765 865 965 965 1080 

168 180 

Alimentare electrică  230V/50Hz 

Putereabsorbită W 70 70 70 70 110 110 110 

 
Tip combustibil  Lemne de foc uscate 

Durata de combustie la înc. 
max. 

h 2 - 4  

Parametri necesari  pentru 
combustibil 

 Umiditate între 12-20 % 
Putere calorică între 15.000 – 17.000 kJ/kg 

Dimensiuni lemne  Diametru între 7 – 15 cm 

Lungime maximă lemne cm 50 50 50 60 70 70 80 
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6 INSTALARE 

 
6.1   Manipularea produsului 
 
Cazanul Pyrocal este un produs greu şi transportul la locul instalării trebuie făcut cu mare atenţie. 
Masa totală a cazanului este indicată în capitolul cu date tehnice. Echipamentul cu care se va 
transporta cazanul, trebuie să fie capabil să suporte greutatea acestuia. Pentru a se evita deteriorarea 
pe durata manipulării / transportului cazanul trebuie manipulat cu ajutorul unui stivuitor sau 
transpalet. Utilizaţi picioarele paletului de lemn. 
 

NOTĂ 
Deteriorarea bunurilor 

• Nu utilizaţi obiecte dure şi ascuţite la dezambalarea produsului, pentru a nu deteriora 
învelişul vopsit. 

 
6.2 Alegerea centralei termice 

Cazanul Pyrocal trebuie instalat într-o încăpere separată (centrală termică), special amenajată pentru 
încălzire. Centrala termică trebuie să fie de mărime corespunzătoare pentru a permite instalarea, 
utilizarea şi întreţinerea corespunzătoare a cazanului. Trebuie asigurat suficient aer proaspăt pentru 
ardere, iar coşul trebuie să poată asigura tirajul corespunzător modelului cazanului, construit 
conform instrucţiunilor date în acest manual şi prescripţiilor standardelor referitoare în vigoare. Nu 
este permisă instalarea cazanului în spaţii deschise sau balcoane, ori în spaţii locuite de oameni ca: 
bucătărie, cameră de zi, baie, dormitor sau în spaţii în care se depozitează materiale explozive sau 
inflamabile. 
Trebuie asigurată încăperii guri de ventilare. O gură de evacuare al aerului viciat, la maximum 40 cm 
sub nivelul tavanului şi o gură de aer proaspăt la maximum 50 cm deasupra nivelului pardoselii. 
Aceste guri de ventilare trebuie să fie neobturabile. Gura superioară trebuie să fie de cel puţin 40x40 
cm, iar cea inferioară de cel puţin 30x30 cm. 
Toate circuitele hidraulice şi electrice trebuie executate de personal calificat, conform prescripţiilor 
standardelor referitoare în vigoare. 
Depozitarea combustibilului este permisă la o distanţă de cel puţin 800 mm de cazan. Se recomandă 
ca depozitarea combustibilului să se facă în altă încăpere. 
Cazanul trebuie instalat pe o plintă confecţionată din material neinflamabil, de dimensiuni minime 
recomandate conform tabelului de mai jos: 
 

Model PYR-15 PYR-22 PYR-30 PYR-38 PYR-48 PYR-60 PYR-80 

Înălţime plintă  mm 50 

Lăţime plintă  mm 550 600 600 600 600 700 700 

Lungime plintă  mm 800 800 800 900 1000 1000 1100 

 
6.3 Spaţiu liber în jurul cazanului 
În jurul cazanului trebuie asigurat spaţiul liber de dimensiunile minime (mm) arătate în figura de mai 
jos: 
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6.4 Pompa de circulaţie 
Sunt recomandate sistemele cu circulaţie forţată, utilizând pompe de circulaţie adecvate sistemului 
respectiv. În schemele de sisteme date în acest manual se dau poziţiile corecte a pompelor în circuitul 
hidraulic. 
Cazanul Dvs. va porni sau opri pompa în mod automat conform programului din placa sa electronică. 
Din acest motiv pompa de circulaţie trebuie comandată de panoul de control. Pompa va fi pornită 
automat când temperatura apei va depăşi valoarea setată şi va fi oprită automat la scăderea 
temperaturii sub această valoare. Astfel se va evita formarea condensului în cazan. 
 
6.5 Reguli pentru circuitul hidraulic 

Se recomandă instalarea cazanului Pyrocal în sistem de încălzire sub presiune împreună cu un 
rezervor de acumulare (puffer) şi cu un vas de expansiune închis conform schemei de montaj de mai 
jos. 
Dacă instalaţi cazanul Dvs. în sistem cu un rezervor de acumulare (puffer) şi cu o unitate de reglare cu 
control al debitului integrat veţi avea un sistem de încălzire cu eficienţă ridicată cu confort sporit şi o 
foarte bună protecţie a componentelor sistemului. Din acest motiv se recomandă realizarea unui 
sistem conform schemei de mai jos a căror componente se pot achiziţiona pe piaţă (ex.: Laddomat 
21, Regulus Thermovar LK810). Pentru dimensionarea corectă a unităţii de reglare şi a rezervorului de 
acumulare corespunzătoare cazanului Dvs. urmaţi instrucţiunile furnizate de fabricantul unităţii de 
reglare. 
Vă recomandăm un rezervor de acumulare de capacitate corespunzătoare a 50-70 l pentru fiecare 
kW de putere a cazanului Dvs., dacă sistemul Dvs. utilizează doar combustibil solid (lemne de foc) şi 
nu este combinat cu o sursă de căldură pe combustibil gazos sau lichid. În toate cazurile acest volum 
va trebui să fie de cel puţin 25 l pentru fiecare kW de putere cazan. 
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În schema de mai sus: 
- Circuitul de alimentare a pompei de circulaţie se va lega la clemele corespunzătoare din panoul 

de control, iar temperatura de activare a pompei va fi setată la valoarea minimă la panoul de 
control al cazanului. 

- Temperatura cazanului se va seta întotdeauna la valori între 80 şi 90 oC pentru a încărca 
rezervorul de acumulare. 

- Circuitul de încălzire dintre rezervorul de acumulare şi radiatoare se va comanda din exterior, de 
preferat de la un termostat de cameră care se poate achiziţiona de utilizatorul final. Dacă este 
necesar pentru un confort sporit în circuitul de încălzire cu radiatoare se poate monta între tur şi 
retur o vană cu trei căi cu reglare manuală/motorizată. 

- Circuitul de producere ACM nu este controlat de controlerul cazanului. Această comandă se va 
putea realiza de la un controler separat.  

 
Dacă nu puteţi instala o unitate de reglare se poate alege schema de montaj cu rezervor de 
acumulare prezentată mai jos: 
- O vană cu trei căi termostatică (cu deschidere la 65 °C) dimensionată pentru debitul maxim 

necesar a cazanului se va monta între turul şi returul cazanului. 
- Circuitul de alimentare a pompei by-pass se va lega la clemele corespunzătoare din panoul de 

control, iar temperatura de activare a pompei va fi setată la valoarea minimă la panoul de control 
al cazanului.  

- Temperatura cazanului se va seta întotdeauna la valori între 80 şi 90 oC pentru a încărca 
rezervorul de acumulare. 

- Circuitul de producere ACM nu este controlat de controlerul cazanului. Această comandă se va 
putea realiza de la un controler separat.  
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Nu se recomandă instalarea cazanului Pyrocal în sistem de încălzire fără rezervor de acumulare 
(puffer).  Totuşi dacă nu este posibilă montarea în sistem a unui rezervor de acumulare se va realiza 
cel puţin un sistem conform schemei de mai jos, dar se vor avea în vedere următoarele:    
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ATENŢIE 
 

PENTRU SCHEMĂ HIDRAULICĂ FĂRĂ REZERVOR DE ACUMULARE (MAI SUS) 
 

• ÎNTRE TUR ŞI RETUR SE VA MONTA O VANĂ CU TREI CĂI TERMOSTATICĂ (DESCHIDERE 
LA 65 °C) DIMENSIONATĂ CORESPUNZĂTOR PUTERII CAZANULUI. 

• CIRCUITUL DE ALIMENTARE A POMPEI BY-PASS SE VA LEGA LA CLEMELE 
CORESPUNZĂTOARE DIN PANOUL DE CONTROL, IAR TEMPERATURA DE ACTIVARE A 
POMPEI VA FI SETATĂ LA VALOAREA MINIMĂ LA PANOUL DE CONTROL AL CAZANULUI. 

• TEMPERATURA CAZANULUI SE VA SETA ÎNTOTDEAUNA LA VALORI ÎNTRE 80 ŞI 90 OC 
PENTRU A PROTEJA CAZANUL DE FORMAREA CONDENSULUI ŞI CONTRA COROZIUNII. 

• NICIODATĂ NU SE VA SETA TEMPERATURA CAZANULUI SUB 75OC  
 

CAZANUL ESTE SCOS DIN GARANŢIE DACĂ UNA SAU MAI MULTE DIN 
CONDIŢIILE DE MAI SUS NU SUNT ÎNDEPLINITE! 

 
 

NOTĂ 
Siguranţa circuitului de încălzire 

• Instalaţi o supapă de siguranţă de dimensiune adecvată puterii cazanului cu descărcare 
la presiunea de maxim 3 bar. 

• Instalaţi un manometru pentru  a putea urmări şi verifica presiunea din sistemul de 
încălzire. În sistemul rece setaţi presiunea la 1 – 1,5 bar. 

 

ATENŢIE 
Pericol de coroziune al cazanului şi al circuitului de încălzire 

• Cazanul Dvs. este rezistent la coroziune. Totuşi toate suprafeţele metalice din întregul 
sistem de încălzire ar trebui protejate contra coroziunii (radiatoare, conducte, etc.).  
Oxigenul dizolvat din apa de încălzire corodează suprafeţele metalice pe bază de fier.  

• La prima încălzire este eliminat oxigenul din apă, astfel oxidarea (ruginirea de obicei nu 
prezintă probleme, dacă sunt luate toate măsurile necesare la prima umplere şi la 
încălzire. Coroziunea apare datorit adăugării apei proaspete în sistem şi dacă în timpul 
funcţionării cazanului sistemul nu este aerisit în mod repetat. La punctele de scurgere 
din sistem poate fi absorbit oxigen în apa de încălzire. Din acest motiv trebuie asigurată 
o presiune minimă în sistemul de încălzire, care să depăşească presiunea atmosferică. 
Presiunea din sistem trebuie verificată periodic. 

 

ATENŢIE 
Instalaţie nouă 

• Sistemul trebuie proiectat şi dimensionat corespunzător  astfel ca să fie minimizat 
necesarul da apă de adăugat. Asiguraţi-Vă că nu sunt componente în sistem care sunt 
permeabile pentru gaze. Apa de umplere trebuie filtrată (cu filtre sitetice sau metalice cu 
dimensiunea ochilor de sub 50 µm) pentru a preveni formarea nămolului şi a coroziunii 
datorată incluziunilor. Presiunea minimă a apei din sistemul de încălzire trebuie 
menţinută permanent peste valoarea presiunii atmosferice. 
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ATENŢIE 
Cazan nou instalat în sistem vechi 
În sistemele vechi utilizate mult timp se formează un strat protector de culoare neagră 
(magnetită) pe suprafeţele metalice în contact cu apa. Acest strat protejează suprafeţele în 
continuare faţă de coroziune.  Când într-un astfel de sistem este instalat un cazan nou, 
suprafeţele metalice curate ale acestui cazan se vor comporta în mod inevitabil ca anozi de 
sacrificiu pentru întregul sistem vechi, adică în primul rând aceste suprafeţe se vor coroda. Din 
acest motiv trebuie adăugate următoarele instrucţiuni la cele de mai sus, dacă un cazan nou 
este instalat în sistem vechi: 

• Dacă sistemul vechi a fost cu vas de expansiune deschis acesta se poate converti într-un 
sistem cu vas închis aplicând toate măsurile de siguranţă necesare.  

• Sistemul trebuie spălat complet pentru a se îndepărta toate impurităţile de pe 
suprafeţele interioare ale acestuia. 

• Se va monta un separator de aer manual la punctul de nivel maxim al sistemului. 

 
6.6 Protecţia contra supraîncălzirii 
Cazanul Pyrocal are un circuit de răcire din ţeavă de cupru integrat pentru protecţia contra 
supraîncălzirii. La instalare racordurile de intrare şi ieşire de 3/4" de la partea superioară a cazanului 
se vor utiliza pentru a realiza circuitul de răcire de siguranţă contra supraîncălzirii cazanului şi a 
întregului sistem de încălzire. Se va achiziţiona separat o supapă de descărcare termică şi aceasta se 
va monta conform schemelor de mai jos: 
 

 
 
Dacă temperatura apei din cazan depăşeşte valoarea de 95 °C, supapa de descărcare termică se 
deschide şi permite intrarea apei reci de la reţea în circuitul de siguranţă pentru a răci cazanul.  Când 
temperatura cazanului scade sub temperatura de siguranţă supapa se închide şi opreşte accesul apei 
de la reţea iar cazanul revine la funcţionare normală. Robinetul de izolare a reţelei în amonte de 
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supapa de descărcare termică trebuie să fie permanent în poziţie deschisă. Apa de răcire niciodată nu 
se va întroduce în mod direct în cazan pentru a preveni supraîncălzirea, deoarece acest lucru ar putea 
cauza deteriorarea serioasă a cazanului, ceea ce ar scoate cazanul din garanţie. 
 

 
6.7 Racordul la coş 
Cazanul Pyrocal trebuie racordat la 
un coş separat, care va trebui să 
asigure minimul de tiraj necesar. 
Canalul de fum dintre cazan şi coş 
trebuie izolat utilizând vată minerală. 
Acest canal de fum, precum şi coşul 
trebuie executat din oţel sau alt 
material echivalent care rezistă la 
temperaturi de cca. 400 °C. Toate 
conexiunile ale canalului de fum 
trebuie etanşate pentru a se asigura o 
ardere bună şi cu eficienţă ridicată. 
Canalul de fum trebuie să urmeze cea 
mai scurtă cale până la coş, conform 
schemei alăturate, respectând 
dimensiunile din figura alăturată. 
Porţiunile orizontale şi componentele 
care ar putea cauza pierderi de 
presiune (ex. coturi) trebuie evitate.  
O simplă ţeavă verticală din oţel nu 
este  adecvată pentru a fi utilizată 
pentru coş. Coşul trebuie executat din 
două straturi: unul exterior din oţel 
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sau cărămidă, iar cel interior 
preferabil din oţel inox pentru a fi 
anticoroziv. Cele două straturi trebuie 
izolate între ele, pentru a preveni 
formarea condensului din gazele de 
fum. 
La partea inferioară a coşului trebuie 
să fie o gură de vizitare pentru 
curăţare, executată din oţel, cu 
închidere etanşă. 
Lungimea canalului de fum pentru 
racordarea la coş să nu  depăşească ¼ 
din înălţimea coşului.   
Diametrul canalului de fum şi al 
coşului nu poate fi mai mic decât 
racordul de fum al cazanului. Pentru 
înălţimea totală şi pentru diametrul 
minim al coşului din diagrama de mai 
jos se pot obţine date în funcţie de 
puterea cazanului, dacă nu există alte 
reglementări obligatorii. 
 
 



 Manual Pyrocal Var.01  Pag. 18  

 
 
Înălţimea coşului trebuie să fie conform valorilor date în schiţa alăturată pentru a diminua efectele 
nocive ale gazelor de ardere, şi pentru a asigura un tiraj corespunzător în coş. 
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6.8 Instalaţia electrică şi conexiunile electrice 
Cazanul este alimentat de la reţeaua electrică de 230 V. Se va monta în circuitul de alimentare un 
stabilizator de tensiune pentru cazurile când eventual tensiunea scade sub 205 V, sau creşte peste 
230 V. Panoul de control se conectează la priză de perete având împământare eficientă amplasată la 
cel mult 50 cm de cazan şi care are un întrerupător cu distanţa dintre contacte de cel puţin 3 mm. 
Astfel dacă este necesară realizarea unui nou circuit de alimentare se va utiliza cablu de tip 3x1,5 TTR. 
 

ATENŢIE 
Toate lucrările ale instaţiei electrice se vor executa de personal calificat autorizat conform 
reglementărilor referitoare în vigoare locale şi generale.  Doar  o persoană calificată autorizată 
va deschide cutia panoului de comandă a cazanului. Orice conexiune executată greşit în panoul 
de control va anula garanţia. 

 
Urmaţi instrucţiunile pentru a finaliza asamblarea accesoriilor cazanului livrate împreună cu acesta.  

  

1. Îndepărtaţi învelişul superior al cazanului. Înainte de a fixa panoul de control de învelişul 

superior trageţi toate cablurile panoului de control prin orificiul din înveliş. Fixaţi panoul de 

control de înveliş cu ajutorul a celor patru şuruburi livtrate în ambalaj. 

  

2. Fixaţi termostatul de siguranţă de învelişul superior întroducând butonul său de resetare în 

orificiul corespunzător al învelişului superior amplasat în spatele panoului de control. Asiguraţi 

termostatul cu ajutorul piuliţei/şaibei sale şi cu ajutorul căpăcelului din plastic în modul arătat 

în figurile următoare.  
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3. Conectaţi cele două fire ale termostatului de la panoul de control la clemele corespunzătoare 

aşa cum se arată în figură. Ataşaţi senzorul de temperatură al termostatului de conducta tur al 

cazanului cu ajutorul arcului livrat. Ataşaţi senzorul NTC al termostatului (de la panoul de 

control) în teaca din faţa conductei tur al cazanului.   

 

4. Conectaţi firele de alimentare şi cele ale pompei de circulaţie trecându-le prin găurile 

corespunzătoare din partea din spate a învelişului din stânga a cazanului. Utilizaţi clipsuri 

pentru a fixa cablurile de învelişul lateral în modul arătat în figurile următoare. 
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5. Alegeţi cablul ventilatorului cu patru conexiuni tip mamă. Ataşaţi acest capăt de cablu cu soclu 

la învelişul din dreapta al cazanului aşa cum se prezintă în figura de mai jos. 

 

6. Fixaţi ansamblul ventilator pe racordul la coş al cazanului. Nu uitaţi să întroduceţi izolaţia de 

carton între flanşă şi racord. Ataşaţi cablul cu fişa având patru conexiuni tip tată la soclul 

corespunzător fixat anterior de învelişul lateral de tip mamă. La conducerea cablului de la 

ventilator la învelişul lateral al cazanului mai înainte treceţi cablul prin clipsul său apoi ataşaţi 

ambele de pârghia în formă de „L” pentru a proteja cablul de suprafaţa caldă a racordului la 

coş, în modul arătat în figura următoare. La modelele PYR 15/22/30/38 motorul 
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ventilatorului nu este protejat. Din acest motiv este pre-cablat şi protejat din fabrică cu un 

înveliş din tablă. 

 

7 FUNCŢIONARE 

 
7.1 Prima punere în funcţiune 
 
Înainte de prima punere în funcţiune imediat după instalare cazanul trebuie să fie gata pentru 
funcţionare. Umplerea circuitului presurizat se face cu apă proaspătă de la reţeaua de alimentare cu 
apă prin racordul de umplere / golire al cazanului, sau printr-un circuit de alimentare propriu. Pentru 
a elimina aerul din sistem se utilizează aerisitoarele din sistemul hidraulic de pe radiatoare şi supapa 
de siguranţă de pe turul cazanului. Pe durata umplerii sistemului toate robinetele şi armăturile din 
sistem se verifică pentru a înlătura eventualele scurgeri. Întotdeauna înainte de a aprinde focul 
asiguraţi-Vă că: 

 Cazanul şi sistemul hidraulic este umplut cu apă şi că presiunea este corespunzătoare. 

 Toate robinetele de linie sunt în poziţie deschisă. 

 Tirajul la coş este corespunzător. 

 Alimentarea electrică a panoului de control este corespunzătoare. Panoul de control este în 
mod STAND-BY (veghe). 

 
7.2 Aprinderea focului 

 Înainte de  a aprinde focul mai întâi aşezaţi clapeta by-pass a căilor de fum (dintre camera de 
ardere şi racordul la coş) în poziţie deschisă. Astfel focul se va aprinde mai uşor şi va creşte 
temperatura mai repede pentru a porni ulterior procesul de gazeificare. 
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   Clapeta By-pass închisă             Clapeta By-pass deschisă 
 

 Deschideţi uşa de încărcare a combustibilului (cea superioară). Aşezaţi aşchii de lemn în zig 
zag cu rosturi de 2-4 cm între ele pentru a asigura circulaţie uşoară gazelor. Aşezaţi hârtie pe 
această grămadă de aşchii. Apoi aşezaţi aşchii şi bucăţi ceva mai mari de lemne pe acestea.  

 Aprindeţi hârtia şi închideţi uşa de încărcare (superioară). 

 Deschideţi uşa inferioară pentru a asigura tiraj natural (de la coş) arderii prin clapeta by-pass 
deschisă. 

 Aşteptaţi cca. 15-20 minute pentru a se aprinde mai bine lemnele. 

 Aşezaţi mai multe lemne uscate pe foc pentru a obţine un strat de jar de grosimea de cca. 10 
cm pe toată suprafaţa inferioară a camerei de ardere (aşezând lemne spintecate mai mărunte 
de cca. 5 cm grosime se obţine mai repede stratul de jar necesar). 

 Aşteptaţi din nou cca. 15-20 minute până se formează stratul de jar necesar. 

 Încărcaţi complet camera de ardere cu lemne uscate de dimensiune corespunzătoare. 

 Închideţi ferm ambele uşi frontale. 

 Împingeţi tija clapetei by-pass în poziţia închisă astfel să obtureze orificiul dintre camera de 
încărcare/ardere şi racordul la coş.  

 Porniţi panoul de control apăsând butonul on/off timp de 3 secunde: 

 
 

 Când panoul de control este pornit ventilatorul încă nu funcţionează, dar toate funcţiile de 
siguranţă vor fi active. Puteţi pune în funcţiune ventilatorul în mod manual prin apăsarea 
butonului FAN MANUAL, sau în mod de modulare apăsând butonul FAN AUTO: 
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NOTĂ 
Starea de funcţionare ventilatorului este semnalizată pe ecranul LCD prin afişarea iconului său 
şi a barelor de semnalizare a turaţiei. 
Pentru a opri ventilatorul trebuie doar să apăsaţi butonul FAN MANUAL până la dispariţia 
iconului ventilatorului şi a barelor aferente acestuia de pe ecran. 

 
7.3 Re-alimentare/încărcare   
   

 Înainte de a deschide uşa pentru reîncărcare puteţi să opriţi ventilatorul, sau să-l lăsaţi să 
funcţioneze în continuare, nu va ieşi fum din cazan.  

 

 Trageţi mânerul clapetei by-pass pentru a permite ieşirea fumului direct spre coş.     
 

 Aşteptaţi cca. 10 secunde apoi deschideţi uşa de încărcare (superioară).   
 

 Încărcaţi cazanul cu lemne de foc uscate, de dimensiuni adecvate.   
 

 Închideţi uşa superioară , împingeţi mînerul clapetei by-pass pentru a închide orificiul spre coş 
şi porniţi ventilatorul din nou dacă a fost oprit.   

   
  

NOTĂ 
La încărcarea combustibilului aveţi grijă ca lemnele să nu obtureze orificiul by-pass din 
peretele posterior al camerei. 
 
La încărcarea cazanului trebuie avută în vedere adâncimea camerei de ardere (lungimea 
lemnelor de încărcat), cât şi dimensiunea secţiunii libere a uşii (grosimea butucilor de lemne). 
Dacă dimensiunea butucilor nu este corespunzătoare puteţi întâmpina dificultăţi la încărcare 
şi la închiderea uşii. Uşa trebuie să se închidă uşor, fără aplicarea unei forţe suplimentare, în 
caz contrar aceasta se poate deteriora. 
 
Întotdeuna încărcaţi cazanul cu lemne de foc având dimensiuni adecvate. Pentru dimensiunile 
recomandate consultaţi tabelul cu date tehnice. Lemnele întotdeauna se vor aşeza dealungul 
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(în adâncime) camerei de încărcare. 
 
Conţinutul de umiditate a lemnelor este un factor foarte important pentru o funcţionare 
adecvată şi a protecţiei cazanului Dvs. Această valoare trebuie să fie între limitele 
recomandate de fabricant: 12 – 20 % . Această valoare de umiditate se poate obţine prin 
uscarea lemnelor pe timp de cel puţin un an în condiţii adecvate. 

  
7.4 Interfaţa utilizator a panoului de control 
    
Panoul de control are următoarele caracteristici     
1) Afişaje:    

a) Temperatura actuală cazan   
b) Temperatura setată cazan   
c) Mod de funcţionare şi treaptă de turaţie ventilator  
d) Stare pompă de circulaţie   
e) Indicatoare de atenţionare şi avarie   
f) Setare parametri în sub-meniuri 

  
2) Permite ajustarea următorilor parametri în modul „MENU”:    

a) Temperatura cazanului (între 60 şi 90 °C cu paşi de 2 °C)   
b) Turaţia ventilatorului în mod manual   
c) Temperatura de pornire/oprire ON / OFF a pompei de circulaţie (dacă este necesar)   
d) Funcţionare ulterioară de siguranţă a ventilatorului (dacă este necesar)   

  
3) Parametri controlaţi:    

a) Temperatura cazanului conform valorii setate   
b) Funcţionare automată pompă circulaţie încălzire   
c) Funcţionare automată pompă  
d) Modulare turaţie ventilator pentru eficienţă optimă (în mod „FAN AUTO”) 
e) Opţional termostat de cameră  

  
4) Siguranţă:    

a) Dacă dintr-un motiv oarecare temperatura din cazan atinge valoarea de 100 °C, ventilatorul 
este oprit, iar pompa este menţinută în funcţionare. În plus este emis un semnal de alarmă 
sonor. Dacă temperatura scade din nou sub 95 °C, alarma sonoră este oprită, iar cazanul 
revine la funcţionare normală.   

b) Pentru o siguranţă în plus este încorporat un termostat exterior de siguranţă care este activat 
când temperatura din cazan atinge valoarea de 110 °C. Acesta se poate reseta manual 
conform normativelor de securitate Europene.  

c) Siguranţă fuzibilă pentru protecţie la supracurent pe spatele cutiei panoului de control.  
d) Toate setările sunt stocate în memoria plăcii electronice chiar şi în caz de pană de curent. 

  
5) Funcţii de economisire a energiei:    

a) Pompa de circulaţie nu funcţionează la valori de temperatură de sub 60 °C ale cazanului. 
Astfel se protejează cazanul împotriva formării excesivă a condensului (acest parametru se 
poate reseta).   
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b) Modularea turaţiei ventilatorului pentru a economisi energie şi combustibil, cu respectarea / 
menţinerea temperaturii setate a cazanului. 

c) Ventilatorul este oprit în caz de lipsă de combustibil în camera de încărcare. 
   

7.5 Mod Stand-by (veghe) 
 

La conectarea alimentării electrice a panoului de control, pe afişaj, în mod Stand-by apar 

următoarele: Led-ul pornit/oprit ON/OFF luminează, dar nu sunt afişate numere pe ecran. 

 

7.6. Mod funcţionare 

După încărcarea lemnelor şi aprinderea focului panoul de control se poate lăsa în modul Stand-by.  

Când aveţi flacără continuă, comutaţi panoul de control pe modul de funcţionare apăsând butonul 

ON/OFF. Apoi închideţi clapeta by-pass şi activaţi ventilatorul apăsând butonul AUTO sau MANUAl al 

ventilatorului. 

 

7.7 Setarea funcţionării ventilatorului 

Puteţi seta turaţia ventilatorului în mod manual (în trepte), sau puteţi lăsa ventilatorul în mod AUTO 

când turaţia ventilatorului va fi modulată în funcţie de temperatura setată a cazanului şi temperatura 

actuală din acesta.  
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La pornirea panoului de control acesta va începe să funcţioneze în ultimul mod – în care a fost oprit. 

Apăsând butonul FAN CONTROL, cu ajutorul butoanelor „manual” sau „auto” se poate selecta modul 

de funcţionare dorit pentru ventilator. 

Ventilatorul în mod „manual”: Dacă este apăsat acest buton ventilatorul va funcţiona în mod 

continuu la turaţia setată:     

• Apăsat o singură dată: Ventilatorul este pornit şi va funcţiona la treapta a 3-a de turaţie.  
• De două ori  Treapta a 4-a de turaţie     
• De trei ori:  Treapta a 5-a de turaţie (turaţie maximă)     
• De patru ori:  Ventilatorul va fi oprit din nou     

Ventilator în mod „auto”: La apăsarea acestui buton se renunţă la celălalt mod de funcţionare iar 

ventilatorul va începe să funcţioneze în modulare în funcţie de temperatura din cazan conform 

software-ului din placa electronică.  

7.8. Setarea temperaturii apei din cazan        

Puteţi seta temperatura apei din cazan la valoarea dorită: 

• Apăsaţi butonul MENU odată 
• Iconul corespunzător 

parametrului de setat va 
pâlpâi  

• Puteţi creşte sau reduce 
valoarea temperaturii apei 
din cazan  la valoarea dorită 
apăsând butoanele din stânga 
sau dreapta a butonului 
„menu” 
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NOTĂ 
Setarea simplă a termostatului:  
Apăsând butoanele + sau – puteţi seta valoarea temperaturii dorite a apei din cazan  fără a fi 
necesar să intraţi în MENU.  
  

Temperatura apei din cazan se poate seta între valorile 60 OC  şi 90 OC, cu paşi de 2 OC. 

 

7.9. Setarea temperaturii de activare / pornire a pompei      

Pompa porneşte la atingerea valorii de temperatură de 60 °C a apei din cazan şi se va opri la scăderea 

temperaturii sub această valoare. Se recomandă păstrarea acestei valori setate din fabrică. Totuşi 

dacă este necesară satarea unei alte valori, aceasta se poate face între 50 şi 75 °C cu paşi de 5 garde. 

Pentru a seta acest parametru:     

• Apăsaţi butonul „menu” de trei ori    

• Iconul care arată acest parametru va începe să pâlpâie     

• Puteţi creşte sau reduce valoarea acestui parametru cu ajutorul butoanelor din stânga şi din 

dreapata a butonului „menu”   

 

7.10 Oprire automată a ventilatorului (durata funcţionării ulterioare de siguranţă a ventilatorului) 

    

La apăsarea butonului ON/OFF în vederea pornirii panoului de control ventilatorul nu va porni 

indiferent de valoarea temperaturii din cazan. Ventilatorul va porni doar când îl veţi activa prin 

apăsarea butonului AUTO FAN sau al butonului MANUAL FAN şi luminează LED-ul corespunzător 

ventilatorului. Dacă doriţi să opriţi ventilatorul trebuie să menţineţi apăsat butonul MANUAL FAN 

până când iconul ventilatorului şi barele treptelor de turaţie vor dispărea, sau trebuie să apăsaţi 

butonul ON/OFF pentru oprirea panoului de control.    

Dacă temperatura din cazan scade sub valoarea de 60 OC, comanda electronică va menţine în 

funcţiune ventilatorul până când se scurge timpul setat pentru durata funcţionării ulterioare de 

siguranţă a acestuia. Dacă temperatura din cazan nu depăşeşte valoarea de 60 °C în acest timp 
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comanda electronică va considera că nu mai este combustibil (s-a consumat şi nu a mai fost 

reîncărcat) şi va opri ventilatorul.        

După acest timp de siguranţă dacă dintr-un motiv oarecare temperatura din cazan va creşte din nou 

peste 60 °C, ventilatorul va fi pornit din nou. Valoarea acestui parametru de siguranţă este setată din 

fabrică la 45 de minute şi nu se poate schimba de către utilizator.      

NOTĂ 
Dacă temperatura apei din cazan nu depăşeşte din nou valoarea de  60 OC pe durata acestui 
interval de siguranţă panoul de control va considera că s-a consumat combustibilul din cazan.  
Pe panoul de control se va afişa semnul lipsă combustibil. Prin apăsarea butonului ON/OFF se 
resetează panoul de control şi dispare semnul. 

  
În PCB este stocat un al doilea algoritm de control pentru a fi sigur că este consumată întreaga 

cantitate de combustibil din cazan. Conform acestui control dacă temperatura apei din cazan scade 

cu 20 °C sub valoarea dorită (setată) în aceaşi perioadă de siguranţă (setată din fabrică la 45 de 

minute) ventilatorul este oprit.  Această funcţie de siguranţă a fost adăugată la PCB – ului 

presupunându-se că temperatura dorită a apei din cazan este setată întotdeuna la valoare ridicată 

din cauza principiului de funcţionare a cazanelor pe gazeificare.   

Un exemplu pentru această funcţie de control: să considerăm că temperatura apei din cazan este 

setată la valoarea de 90 OC.  

• Ventilatorul este pornit cănd apăsaţi butonul  ON/OFF al ventilatorului.    

• Pompa porneşte când temperatura apei din cazan depăşeşte valoarea de 60 OC.    

• Când temperatura apei din cazan scade sub 60 OC, conform funcţiei de siguranţă a duratei de 

funcţionare ulterioară a ventilatorului acesta continuă să funcţioneze încă 45 minute. 

• După expirarea celor 45 de minute, dacă temperatura din cazan nu este peste 60 OC, se 

consideră că s-a consumat combustibilul din cazan şi ventilatorul împreună cu pompa vor fi 

oprite automat. 

• În perioada de siguranţă de 45 minute dacă temperatura din cazan va creşte peste 60 OC cea 

de-a doua funcţie se siguranţă va începe să funcţioneze. Pentru setarea de diferenţă de 

temperatură ΔT=20 grade dacă valoarea temperaturii apei din cazan nu creşte peste 70 OC ( 

90-20=70) din nou, se consideră că într-adevăr s-a consumat întreaga cantitate de combustibil 

din cazan şi în consecinţă sunt oprite în mod automat ventilatorul şi pompa.    

Această diferenţă de temperatură ΔT=20  grade se poate reseta utilizând funcţia menu, sau se poate 

dezactiva dacă nu este necesară.  

Pentru setarea valorii diferenţei de temperatură ΔT=20:     

• Apăsaţi butonul „menu” de două ori   

• Va pâlpâi iconul corespunzător parametrului de setat    

• Puteţi renunţa la parametrul ΔT sau puteţi seta valoarea cu ajutorul butoanelor din stânga şi 

din dreapta butonului „menu”   
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Afişaj               Semnificaţie    

0 funcţia ΔT  este dezactivată (cazanul va funcţiona fără a doua funcţie de 

siguranţă a funcţiei de oprire a ventilatorului)    

5...30   valoarea parametrului ΔT se poate seta de utilizator între 5 şi 30 OC 

   

NOTĂ 
      

Setarea din fabrică este de 20 °C pentru parametrul ΔT 
 
Dacă apăsaţi butonul „menu” încă odată se va trece de starea actuală şi se va comuta la sub-
meniul parametrului următor. Se va ieşi din modulul „menu” dacă nu apăsaţi timp de 10 
secunde niciunul dintre butoanele panoului de control, şi se trece la funcţionare normală. 

  
7.11 Opriri de siguranţă   

Dacă temperatura apei din cazan dintr-un motiv oarecare creşte peste valoarea de 100 OC 

ventilatorul este oprit, iar pompa este menţinută în funcţiune. Utilizatorul este avertizat de 

temperatura ridicată a apei din cazan prin afişarea valorii de temperatură pe ecran şi printr-o alarmă 

sonoră. Dacă temperatura din cazan scade din nou sub 95 OC alarma sonoră este deconectată iar 

cazanul revine la funcţionare normală. 

Dacă temperatura din cazan creşte peste valoarea de 110 OC, înseamnă că este defect PCB-ul 

controlerului electronic, sau senzorul de temperatură al panoului de control. În acest caz un 

termostat de siguranţă adiţional opreşte funcţionarea cazanului. Senzorul de temperatură al 

termostatului de siguranţă este ataşat la conducta tur al cazanului sub învelişul superior, iar butonul 

său de resetare este  în exterior pe învelişul superior sub un capac din plastic. Dacă temperatura din 

cazan este peste 110 OC, ventilatorul este oprit, însă pompa este menţinută în funcţiune pentru a 

proteja sistemul de temperaturi foarte ridicate. Se va afişa codul de avarie E1 pe ecran. În acest caz se 

recomandă să apelaţi la personalul service pentru a verifica panoul de control şi echipamentele 

asociate acestuia. Termostatul de siguranţă este cu rearmare manuală. Astfel acesta trebuie resetat 
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îmediat după remedierea problemei ivite. Apoi se va reseta panoul de control apăsând odată butonul 

ON/OFF.      

7.12 Oprirea cazanului   

Panoul de control se poate opri apăsând şi menţinând apăsat timp de 3 secunde butonul ON/OFF. 

Acum cazanul este în stare de veghe: STAND-BY. 

NOTĂ 
 Pentru a opri arderea rotiţi butoanele de reglare aer primar şi secundar în poziţia "0" 

 
Niciodată nu opriţi panoul de control cât timp arde focul în cazan. 

După fiecare perioadă de combustie înainte de încărcarea cazanului şi aprinderea focului 
panoul de control trebuie resetat prin apăsarea butonului ON/OFF. 

  
7.13 Coduri de avarie şi semnificaţia acestora   

cod E1: temperatură ridicată a apei din cazan, 
termostatul de siguranţă a oprit cazanul 
cod E2: defecţiune senzor NTC  
 

        Pericol de temperatură ridicată 
 

     Lipsă combustibil 

 

 
 

   

7.14. Setări admisie aer de combustie 

Aerul de combustie este întrodus prin orificiile aerului primar şi secundar de pe învelişul frontal şi 

învelişurile laterale ale cazanului. Poziţia clapetelor este reglată din fabrică - pentru a se obţine 

performanţă maximă a cazanului – şi sunt acoperite/protejate de învelişurile exterioare. 

ATENŢIE 
Nu se recomandă modificarea poziţiei acestor clapete. Orice modificare a 
uneia va avea efect asupra funcţionării celeilalte clapete (cantităţii de aer 

întrodusă la aceasta). 
 

Orice reglare este permisă doar pentru personal autorizat şi se poate face la 
funcţionare în regim maxim cu ajutorul unui analizor de gaze evacuate. 
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8 INFORMAŢII REFERITOARE LA SĂNĂTATE ŞI SECURITATE 

 

8.1 Verificarea materialelor care pot pune în pericol sănătatea utilizatorului    

    

Pentru tipurile de materialele şi locul utilizării lor în cazanul Pyrocal, consultaţi lista de mai jos  

   

VOPSELE:         

Vopsea neagră de protecţie   NU ESTE CAZUL 

Vopsea neagră termorezistentă   Corp cazan 

Vopsele tip pulbere     Toate învelişurile 

IZOLAŢII ŞI ETANŞĂRI       

Plăci izolante din vată minerală    NU ESTE CAZUL 

Plăci izolante din vată de sticlă    Corp cazan 

Şnur şi bandă din fibre din sticlă   Uşi frontale 

Plăci fibre ceramice     Uşi frontale 

Spray/spumă poliuretanică fără CFC NU ESTE CAZUL 

Alumină refractare     Arzător 

  Cenuşar 

Produse pe bază de azbest   NU ESTE CAZUL 

ADEZIVI         

Adeziv termorezistent    Uşi frontale 

   Racord la coş 

Ciment refractar      NU ESTE CAZUL 

Etanşări pentru gaz     NU ESTE CAZUL 

         

Fişele tehnice pentru aceste materiale se pun la dispoziţie de fabricant la solicitare, dar pentru 

următoarele materiale modul de manipulare şi de acordare de prim ajutor, în toate cazurile trebuie 

urmate.        

    

8.2 Vopsele, materiale de etanşare, plăci ceramice 
- Aceste materiale conţin solvenţi organici şi se pot utiliza în spaţii bine aerisite, departe de flacără 
deschisă.  
-  Nu permiteţi să intre în contact direct cu pielea, ochii, respectiv a nu se inhala sau înghiţi.  
- Utilizaţi cremă sau mănuşi de protecţie pentru a împiedica contactul cu pielea şi ochelari de 
protecţie pentru a proteja ochii, de contact accidental.  
- Cantităţile mici se pot îndepărta de pe haine  sau de pe piele cu soluţii adecvate de scos pete, sau cu 
produse pentru spălare manuală(detergenţi).  
- Dacă aceste materiale sunt inhalate duceţi accidentatul la aer proaspăt, dacă sunt înghiţite, trebuie 
clătită gura şi se bea apă potabilă proaspătă, dar nu se provoacă vomă.  
- Dacă ajung în ochi, clătiţi ochii cu apă curată şi cereţi asistenţă medicală. 
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8.3 Muchii ascuţite    

• Plăcile din tablă din metal care nu au muchiile rotunjite sau îndoite trebuie manipulate cu 

prudenţă. 

    

8.4 Ridicarea corpului cazanului    

• Ridicarea corpului cazanului trebuie făcută cu mare grijă, deoarece acesta poate avea mai multe 

sute de kilograme. Fabricantul la cerere poate preciza masa fiecărui cazan în parte. 

    

8.5 Izolaţia termică    

• Evitaţi contactul cu pielea, ochii, sau inhalarea prafului.    

• Tăierea izolaţiei trebuie făcută în spaţii bine aerisite, utilizând mănuşi şi ochelari de protecţie, 

respectiv mască de unică folosinţă    

• Dacă se observă iritaţii la piele sau la ochi, întrerupeţi munca şi cereţi asistenţă medicală.  

    

8.6 Aparate sub presiune       

• Evitaţi contactul cu componentele sub presiune ale instalaţiei de încălzire în timpul funcţionării 

cazanului. Astfel de componente periculoase sunt:    

o Corpul cazanului   

o Conductele de tur şi retur   

o Conductele de siguranţă   

o Supapele de siguranţă instalate în sistem   

• Nu încercaţi niciodată să scoateţi apă din instalaţia de încălzire în timp ce cazanul funcţionează  

• Niciodată nu întroduceţi apă rece în cazan pentru a-l răci sau din orice alt motiv când acesta este 

cald. 

        

8.7 Suprafeţe cu temperatură ridicată     

• Evitaţi contactul cu suprafeţe sau componente având temperatură ridicată, care pot cauza 

accidentări. De exemplu:   

o Uşile frontale ale cazanului     

o Conductele tur şi retur (chiar şi cele izolate) şi conductele de siguranţă     

o Racordul la coş   

o Conducta de fum dintre cazan şi coş    

o Pompe de circulaţie, vase de expansiune     

     

8.8 Centrala termică     

• Asiguraţi centralei termice accesibilitate uşoară spre exterior pentru caz de pericol  

• Nu lăsaţi combustibilul solid şi alte materiale uşor inflamabile (aşchii de lemn, hârtie, etc.) în 

imediata apropiere a cazanului. Păstraţi o distanţă de minim 800 mm între cazan şi astfel de 

materiale.     

• Nu acoperiţi gura de acces a aerului proaspăt a centralei termice, acesta este foarte important 

pentru ardere corespunzătoare.   
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8.9 Gazele de ardere    

• Pot fi scăpări uşoare de gaz, când uşa frontală de încărcare a combustibilului este deschisă. 

Niciodată nu inhalaţi acest gaz.     

• În timpul alimentării cazanului şi când în camera de ardere este jar sau foc, protejaţi-vă mâinile şi 

faţa.     

• Dacă este necesar purtaţi mănuşi de protecţie.     

     

8.10 Combustibil     

• Nu scoateţi combustibilul din camera de ardere cât timp acesta încă arde.   

• Nu încercaţi să stingeţi combustibilul arzând cu apă sau cu orice alt lichid.     

• Nu lăsaţi uşa frontală de alimentare şi cea a camerei de ardere deschisă în timp ce în camera de 

ardere este foc.    

• În cazan se poate utiliza doar combustibil solid, având caracteristicile date în capitolul cu date 

tehnice din prezentul manual.     

• Nu utilizaţi niciodată combustibil solid care ar putea duce la avarierea cazanului, nici combustibil 

lichid, sau gazos.     

9 CURĂŢAREA 

Cazanul Pyrocal trebuie curăţat periodic şi corespunzător la fiecare 3-5 zile, deoarece cenuşa depusă 

în interiorul cenuşarului şi în camera de încărcare împreună cu gudronul produs din cauza 

condensului reduc puterea cazanului precum şi durata de viaţă a acestuia datorită supraîncălzirilor şi 

deteriorărilor cauzate de un schimb de căldură mai redus în zona depunerilor.  

ATENŢIE 
Înainte de a începe lucrările de curăţare şi de întreţinere întotdeuna aşteptaţi să se 

răcească suficient cazanul după oprirea acestuia  şi înainte de a deschide uşa cenuşarului. 
Întotdeauna purtaţi mănuşi şi haine de protecţie la golirea cenuşei. 

  

La curăţarea cazanului se vor avea în vedere următoarele: 

1. Mai întâi porniţi ventilatorul. 

  

2. Deschideţi uşa superioară, apoi goliţi cenuşa prin duza arzător cu ajutorul periei livrate.  
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(1)(2)           (3)(4) 

 

3. Opriţi ventilatorul.  

 

4. Închideţi uşa superioară şi deschideţi-o pe cea inferioară. Îndepărtaţi  partea frontală a 

cenuşarului pentru a ajunge la sertarul cenuşar. 

 

5. Îndepărtaţi capacul din fontă de la partea superioară racordului la coş, periaţi cenuşa din 

racordul la coş cu ajutorul periei livrate. Toate depunerile se vor aduna în camera de 

combustie. Reaşezaţi capacul din fontă la locul său.  

 

6. Goliţi cenuşa adunată în camera de combustie (din sertarul cenuşar, din camera de ardere, 

etc.) cu ajutorul vătraiului livrat. Curăţaţi toate suprefeţele de depunerile acumulate. 

      

   (5)      (6) 
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ATENŢIE 
Nu mişcaţi sau îndepărtaţi/scoateţi învelişul refractar al camerei de combustie. 

 
10 ÎNTREŢINERE  
Înainte de fiecare sezon de încălzire vă recomandăm să apelaţi la un atelier service autirizat pentru a 

verifica sistemul Dvs. de încălzire, cazanul, precum şi instalaţia electrică şi starea coşului. Nu încercaţi 

să executaţi lucrările de întreţinere fără a cere ajutorul unor persoane calificate. 

Inspecţii periodice:  

o Verificaţi presiunea apei din sistem. Dacă nivelul apei sau al presiunii este sub nivelul necesar, 

trebuie completată apa din sistem. Apa de umplere trebuie dedurizată conform 

reglementărilor locale înainte de întroducerea ei în sistem, pentru a preveni formarea 

depunerilor în sistem şi în cazan.  

o Odată pe an se încearcă funcţionarea supapei de siguranţă. 

o Se verifică dacă uşile cazanului se închid etanş. Se înlocuieşte şnurul din fibră de sticlă dacă 

este necesar. Dacă se schimbă şnurul mai întâi întroduceţi adeziv termorezistent în canalul 

şnurului. 

o Verificaţi starea materialului refractar de pe partea interioară a uşilor. Dacă acestea sunt 

deteriorate, uşile frontale se vor încălzi mai mult. În acest caz înlocuiţi materialul refractar, 

pentru a economisi energie şi pentru a preveni fisurarea uşilor.    

o Verificaţi starea şnurului din interiorul arzătorului. Dacă este necesar se va înlocui.  

o Verificaţi coşul, conducta de fum, îmbinările conductei de fum şi etanşarea acestora. 

Asguraţi-Vă că fumul nu poate intra în centrala termică. Dacă observaţi defecţiuni 

remediaţi-le imediat. 

o Verificaţi conexiunile electrice ale panoului de control, pe cele ale ventilatorului şi ale pompei.  

o Verificaţi garnitura ventilatorului.  

o Verificaţi garnitura orificiului de curăţare posterior şi înlocuiţi-l dacă este necesar. 
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CERTIFICAT DE GARANŢIE 
 

DENUMIRE PRODUS: CAZAN CU GAZEIFICARE PYROCAL 

SERIE PRODUS:………………………………… 

PRODUCĂTOR:  KALDERA ISITMA SISTEMLERI SAN VE TIC LTD STI  
 
IMPORTATOR: SC MELINDA-IMPEX INSTAL SA, Odorheiu-Secuiesc str. Beclean nr. 314, Tel: 0266-207407 

VÂNZĂTOR (nume şi adresa): ................................................................... 

CUMPĂRĂTOR (nume şi adresa):  ............................................................ 

NR. DOCUMENT FISCAL (factură/chitanţă): ...................... ……………… 

DURATA MEDIE DE UTILIZARE A PRODUSULUI: 10 ANI. 

MODALITATE DE ASIGURARE A SERVICE-ULUI: ADUCERE LA CONFORMITATE SAU ÎNLOCUIRE. 

   Garanţia asigurată cumpărătorului de către vânzător este în conformitate cu legislaţia în vigoare în România, armonizată cu legislaţia 

Uniunii Europene: Legea 449/12.11.2003, şi cu Ordonanţa nr. 21/21.08.1992, republicate cu modificările şi completările ulterioare, 

prin care se precizează modalităţile de asigurare a garanţiei după cum urmează: 

1. Garanţia prin reparare sau prin înlocuire acoperă orice defecţiune de material sau viciu de fabricaţie, care ar apărea în perioada 
de garanţie se acordă, dacă instalarea, punerea în funcţiune şi întreţinerea produselor este efectuată de personal autorizat în 
conformitate cu instrucţiunile producătorului, astfel încât datorită instalării şi întreţinerii, produsul să nu sufere deteriorări ce ar 
afecta buna lui funcţionare, sau ar cauza scoaterea lui din funcţiune; aducerea în starea de conformitate se va face în primul rând prin 
repararea produsului. 

2. Garanţia este valabilă doar pe teritoriul României. 
3. Perioada de garanţie este de 2 ani, cu începere de la data primei punerii în funcţiune a produsului de către personalul tehnic 

autorizat şi prelungindu-se cu perioada ce se scurge de la data reclamaţiei, până la data aducerii la conformitate sau înlocuirii 
produsului. Defecţiunile datorate transportului, depozitării, montării, utilizării sau întreţinerii incorecte, folosirii pieselor 
incompatibile sau neoriginale, greşelilor sau modificărilor făcute de către instalator şi/sau cumpărător, nu fac obiectul 
garanţiei. 

4. Garanţia aparatului este condiţionată de punerea în funcţiune a acestuia de către firme de service agreate de către MELINDA-
IMPEX INSTAL SA. 

5. Remedierea deficienţelor apărute la produse ori înlocuirea produselor care nu corespund în cadrul termenului de garanţie, 
care nu sunt imputabile consumatorului se face în termen de maxim 15 zile calendaristice din momentul când operatorul 
economic a luat la cunoştinţă deficienţele respective. În cadrul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit (15 zile) curge de 
la data finalizării expertizei tehnice.  

6. La cumpărarea produsului cumpărătorul are obligaţia să verifice completarea certificatului de garanţie cu toate datele 
necesare, semnarea şi ştampilarea de către vânzător; totodată poate să solicite date referitoare la modul de transport, depozitare, 
instalare, folosire şi întreţinere corect(ă) al produsului, în afară de cele specificate în cartea tehnică. 

7. Pentru a beneficia de drepturile asigurate prin garanţie, cumpărătorul are obligaţia de a prezenta prezentul certificat de garanţie, 
procesul verbal de punere în funcţiune şi documentul de cumpărare în original precum şi o prezentare cât mai detaliată a 
defecţiunii constatate vânzătorului. În cazul, în care documentele de garanţie nu sunt prezentate, au fost modificate sau deteriorate nu 
se oferă garanţie. 

8. În cazul unor defecţiuni a căror reparaţie este extragaranţială, la cerere, firma furnizoare execută reparaţiile necesare contra cost. 
9. Prin semnarea acestui certificat, cumpărătorul îşi exprimă acordul cu cele cuprinse în acest act şi declară că a preluat produsul 

în bună stare, a înţeles obligaţiile ce îi revin pentru a putea beneficia de garanţia acordată de vânzător, conform legislaţiei în 
vigoare. 

Drepturile consumatorilor nu sunt afectate prin garanţia oferită. 

 

 

 

 

SEMNĂTURA 

CUMPĂRĂTOR 

SEMNĂTURA ŞI 

ŞTAMPILA VÂNZĂTOR 

SEMNĂTURA ŞI 
ŞTAMPILA IMPORTATOR 
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Menţiuni asupra produsului 

Nr. 

crt. 

Denumire 

produs 

Data 

reclamaţiei 

Defecţiune 

reclamată 

Activitate de 

service 

executată 

Data 

executării 

Unitatea de 

service 

(semnătura, 

ştampila) 

Semnătură 

posesor 
Obs. 

1. 

        

2. 

        

3. 

        

4. 

        

 

Birou  RELAŢII CU CLIENŢI: 

 

e-mail: reclamatie@melinda.ro   

 

Telefon fix: 0266-207407 

 

Mobil: 0745-771110 

 

 

De completat de către reprezentantul firmei de service autorizat 

Tip echipament ………………………………………………………….. 

Număr serie ……………………………………………………………… 

Putere termică …………………………………………………………… 

 

Număr PV de PIF ………………………………………………………. 

Data PIF …………………………………………………………………. 

 

 

SEMNĂTURA ŞI 

ŞTAMPILA PERSOANĂ 

JURIDICĂ AUTORIZATĂ 

mailto:reclamatie@melinda.ro

