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Informatii despre placuta de timbru a cazanului   
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•                                                                    •  

Combustibil Solid Cazane             Seria STR   
Tipul Cazanului :                                    _______  
Clasa Cazanului :                                  _______  
Temperatura maxima de lucru :            __90 C__  
Presiune maxima de lucru :                  ___3bar_    
Combustibil 1:  Putere  calorifica a lemnului   
Combustibil 1:  Putere  calorifica a carbunilor  
Contitnutul de apa (l) :                          _______  
An de productie :                                  _______  
Seria numarul:                                      _______  
Producator :                                         __STECO_  

  

  
  

  
• Cazanul 

poate fi 
amplasat 
intr-o 
incapere 
care 
indeplineste 
cerintele 
adecvate de 
ventilatie.  

• Cititi 
manualul de 
instalare 
inainte de a 
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instala 
cazanul.  

• Inainte de 
utiliza 
cazanul citit 
cu atentie 
instructiunile 
de utilizare 
ale 
cazanului.  

• •              

  
Dimensiuni Cazan  

  

  
  

  



  5  

  
  

  

  

  

  

  
Dimensiuni ambalaj cazan  
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Parametrii tehnici  
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Introducere  

  

1. Cazanul si toate echipamentele asociate trebuie sa fie instalate si utilizate in conformitate 
cu proiectul de instalatie, toate reglementarile aplicabile si standardele tehnice si 
instructiunile producatorului. Cazanul trebuie utilizat numai in scopurile pentru care este 
conceput.  

  

2. Cazanul poate fi instalat numai intr-o centrala termica amenajata special in acest sens. 
Daca aceeasi persoana instaleaza si livreaza cazanul clientului, acesta trebuie sa 
furnizeze clientului de asemenea documentatia insotitoare (in special Ghid Utilizator, 
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Manual de Service, etc.). Pana cand cazanul este pus in functiune, ambalajul original 
trebuie pastrat in cazul in care cazanul trebuie transportat din nou.  

  

3. Dup instalare, cazanul trebuie sa fie pus in functiune de catre o firma de service autorizata 
de catre producator.  

  

4. Cazanul este in  conformitate cu reglementarile aplicabile in Uniunea Europeana. Atunci 
cand este utilizat in tarile din afara EU, orice diferente fata de reglementarile locale trebuie 
identificate si rectificate.  

  

5. In cazul unui defect chemati serviceul autorizat al producatorului – orice interventie 
neautorizata poate deteriora cazanului si daca este posibil de asemenea echipament 
asociat!).    

  

6. Tehnicianul de service care pune cazanul prima data in functiune trebuie sa arate 
utilizatorului diversele componente ale cazanului si cum sa controleze cazanul, cu 
elementele de siguranta ale cazanului, semnalele acestora si reactia adecvata a 
utilizatorului la acestea, cu componentele esentiale ale cazanului si controlul acestora. 
Daca aceasta persoana care instaleaza si livreaza cazanul catre client, acesta trebuie sa 
se asigure ca este disponibil ambalajul original pentru cazul in care cazanul trebuie 
transportat din nou.  

  

7. Verificati daca furnitura este completa.  

  

8. Verificati daca modelul si tipul sunt adecvate pentru utilizarea ceruta.  

  

9. In cazul in care nu sunteti siguri despre cum se controleaza cazanul, consultati cu atentie 
instructiunile corespunzatoare din acest manual de functionare si instalare, si procedati 
in conformitate cu manualul.  

  

10. Este interzis sa indepartati sau deteriorati orice marcaj sau semn de pe cazan. Pastrati 
ambalajul original al cazanului pana cand il scoateti din functiune, pentru cazul in care 
cazanul trebuie transportat din nou.  

  

11. Atunci cand efectuati reparatii, trebuie utilizate numai piese originale. Este interzis sa 
faceti orice schimbare asupra instalatiei interne a cazanului, sau sa interfereze in orice 
fel cu acesta.   

  

12. La sfarsitul duratei ciclului de viata, cazanul, ambalajul si componentele acestuia, trebuie 
eliminate astfel incat sa se respecte reglementarile de mediu in vigoare.  

  

13. Producatorul nu isi asuma nicio responsabilitate in ceea ce priveste daunele cauzate de 
nerespectarea prin:  

  

• Conditiile stipulate in acest manual de functionare si instalare  

• Standardelor si reglementarilor aplicabile  
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• Nivel de zgomot si proceduri de instalare si functionare   

• Conditii stabilite in Certificatul de Garantie si manualul de service  

• Conditiile stipulate in acest manual de Functionare si instalare.  

  

Situatiile pot aparea in practica, cand trebuie luate urmatoarele masuri de precautie:  

  

Inchideti cazanul de fiecare data cand apar oricare din urmatoarele situatii (chiar si temporar):  

Gaze inflamabile si explozive prezente in aerul de combustie din cladire (e.x. rezultate din 
vopsire, aplicarea si pulverizarea de substante topite, din pierderile de gaze, etc.).  

Daca este necesar sa goliti apa din cazan sau din intreg sistemul, apa nu trebuie sa fie foarte 
fierbinte;  

  

Daca exista orice scurgere din schimbatorul termic al cazanului, sau atunci cand schimbatorul 
termic este colmatat cu gheata, nu incercati sa porniti cazanul pana cand nu se revine la 
conditiile normale de functionare;  

  

Asigurarea sigurantei echipamentului si a persoanelor  

  

Cazanul (si toate accesoriile) sunt in conformitate cu  cerintele standardului EN 303 – 5 
actualizarile acestuia si toate standardele relevante din domeniu.  

  

Pentru a utiliza si functiona un cazan in conformitate cu scopul pentru care acesta este conceput 
in conditiile actuale de utilizare de utilizare (denumit in continuare numai ca „utilizare”), este 
necesar sa respecte de asemenea cerintele suplimentare cele mai importante (ex. acelea care 
nu trebuie omise) se gasesc in documentele regulamentare aferente.  

In plus fata de documentele mai sus mentionate, este necesar atunci cand se utilizeaza cazanul 
pentru a proceda in conformitate cu acest Manual de Functionare si Instalare si documentele de 
la producator care insotesc cazanul.  

  

Este interzisa interventia din partea copiilor, persoanelor sub influenta narcoticelor, a 
persoanelor certificate, etc. atunci cand utilizeaza cazanul.   

  

Instructiuni de operare  

  

Seria de Cazane STR – Parametrii generali  

  

• Seriile STR de cazane cu combustibil solid este conceputa pentru incalzirea atat de uz 
rezidential cat si pentru cladirile industriale.  

• Pe langa instalarea profesionala, o preconditie pentru functionarea corecta a cazanului 
este tirajul la cos si functionarea corecta.  

• Seriile STR de cazane cu combustibil solid este conceputa pentru sisteme de  incalzire, 
care sunt potrivite numai pentru sistemele cu circulatie fortata.  

• Seriile STR de cazane sunt disponibile cu trei puteri: 25, 35 si 45 kW.  

• Pe corpul cazanului sunt mantale metalice umplute cu izolatie termica in interior.  

• Pentru a va asigura ca functioneaza corect cazanul si economic, este important ca 
puterea sa nominala sa fie egala cu pierderea termica din cladirile incalzite.   
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• Alegerea unui cazan cu  putere insuficienta se va materializa in incalzire neadecvata a 
cladirii, si astfel nu va furniza o incalzire confortabila.  

• Alegerea unui cazan cu o putere prea mare va face ca acesta sa nu functioneze la putere 
completa, si in consecinta la depunerea de gudron si producerea de condens.  

  

Combustibil recomandat  

  

Cazanul este conceput pentru a functiona cu combustibil solid: busteni de lemn (avand 
dimensiunile incat sa intre in focar), brichete, tocatura lemnoasa, aschii, deseuri silvice.  

  

Granulatie optima a carbunelui huila si carbune 24 -60 mm.  

  

Dimensiune optima a lemnelor de foc 40 – 100 mm. Lungimea lor va depinde de cati kW are.  

  

Combustibilul trebuie stocat intr-un loc uscat. Pentru a obtine puterea nominala a cazanului, 
continutul de apa din lemnele de foc trebuie sa nu depaseasca 20%.  

  

Intervalele aproximative de alimentare (desemnate prin timp de ardere) sunt prezentate in tabelul 
de date tehnice de la pag. 7.  

Cazanul este alimentat manual.  

  

Atentie  

  

Cazanul nu este conceput pentru a arde orice tip de deseuri.  

  

Dispozitive de control si siguranta  

  

Regulator termo – mecanic  

  

Acesta este situat pe un racord de retur din corpul cazanului. Acesta masoara  temperatura apei 
calde si regleaza furnizarea de aer de combustie primar sub focar, prin deschiderea sau 
inchiderea clapetei situata pe usita cenusarului.  

  
1. Cap de reglare   

2. Brat Suport   

3. brat   

4. Corpul regulatorului  
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5. Filet cu cap Hexagon  

6. Senzor de temperatura  

Cand se fixeaza elementele de siguranta si control amintiti-va sa indeplineasca principiile de 
lucru in siguranta.  

  

Daca este necesara inlocuirea dispozitivului de siguranta si regulatorului termo mecanic, va 
rugam sa utilizati exclusiv dispozitivele recomandate.  

  

Functionalitatea regulatorului termo mecanic  trebuie verificata si inspectata  de catre personal 
autorizat o data pe an.  

  

Reglarea Usitei cenusarului  

  

Schimbarea pozitiei usii cenusarului controleaza intensitatea combustiei si astfel puterea 
cazanului. Regulatorul termo mecanic este conectat la usita de reglare a cenusarului printrun 
lant. Lantul este conectat la usita cenusarului astfel incat sa poata fi reglata tensioanrea sa.  

  

  
  

Fig. 02  

  

Este interzisa amplasarea obiectelor langa usita frontala de reglare a cenusarului sau canalele 
de fum pentru a permite transferul de aer primar.  

  

Selector de reglare aer  

  

Furnizarea aerului secundar de combustie este controlata prin selectorul de reglare a aerului 
amplasat pe usa focarului cazanului, care are un efect direct asupra nivelului de emisii.   

  
Termometru   
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Temperatura apei fierbinti poate fi verificata cu un termo manometru, care este amplasat in 
partea superioara a mantalei cazanului.  

  

  
  

Punerea in functiune a cazanului  

  

Verificarea cazanului inainte de pornire  

  

Inainte de a pune in functiune cazanul, tehnicianul de service trebuie sa verifice:  

  

Daca instalatia este in conformitate cu proiectul.  

Daca este incarcat cazanul si este sub presiune (pe termo manometru), si daca exista orice fel 
de pierderi pe sistemul de incalzire;  

Racordul la cos – racordul trebuie aprobat de catre un specialist in  cosuri (inspectia cosului);  

  

Functionarea dispozitivelor de control pe incalzire.  

  

Atentie   

Tehnicianul de service trebuie sa arate utilizatorului cum se controleaza cazanul si sa scrie  in 
certificatul de garantie data la care cazanul a fost pus in functiune cazanul.  

  

Umplerea si golirea sistemului de incalzire  

  

Sistemul poate fi umplut sau completat numai cu apa care indeplineste parametrii specificati de 
standardele EN. Apa trebuie sa fie curata, incolora, fara particule in suspensie, ulei sau 
substante corozive chimic, si trebuie sa nu fie acida (pH-ul trebuie sa fie mai mare 7.2). In primul 
rand, sistemul de incalzire trebuie sa fie spalat cu atentie si indepartata murdaria.  

  

Atentie  

  

Nu trebuie redus volumul de apa din sistem sau evacuat decat daca cazanul este in functiune 
sau exista pericolul de inghet. In sistemul hidraulic se poate adauga o concentratie  de 15% 
antigel pentru a preveni inghetul.  

  

Atentie  
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Nerespectarea acestei cerinte ar putea genera  colmatarea schimbatorului de caldura, si in 
consecinta blocurile metalice s-ar putea crapa.  

  

In timpul sezonului de incalzire, trebuie mentinut un volum de apa constant in interiorul sistemului 
de incalzire. Atunci cand completati cu apa trebuie sa fiti atenti sa nu introduceti aer in sistem. 
Este interzisa evacuarea apei din  cazan sau sistemul de incalzire, daca nu este neaparat 
necesar, cum ar fi de exemplu inainte de a efectua reparatii, etc. Golirea apei si umplerea 
sistemului, asa cum se intampla inainte de reparatii, etc. si adaugarea ulterioara de apa noua in 
sistem cresc riscul de coroziune si depunere a crustelor.  

  

Atentie  

Umplerea sau completarea de apa in sistemul de incalzire trebuie efectuata mereu cu cazanul 
rece sau racit; in caz contrar corpul cazanului poate crapa!  

  

Functionare si controale  

  

Aprinderea focului  

  

Verificati pe termometru daca este suficienta apa in sistemul de incalzire. Deschideti robinetul 
de inchidere dintre cazan si sistemul de incalzire. Imprastiati hartie in partea superioara a 
focarului cazanului si apoi suficiente bucati de lemne. Deschideti clapeta de evacuare gaze arse 
de pe adaptorul la cos si inchideti usa focarului. Aprindeti hartia prin usita cenusarului deschisa 
si deschideti complet  clapeta de reglare de pe usita cenurasurlui. Focul a cuprins o portiune 
suficienta din focar, existand un strat principal de combustibil desupra lemnului in flacari. Atunci 
cand lemnul este suficient de puternic, alimentati cu mai mult combustibil exact deasupra 
marginii fundului focarului si nivelati-l.  

  

Asigurati un strat uniform pe intreaga adancime cazanului. Daca combustibilul isi schimba 
culoarea brusc in rosu inchis, deschideti partial selectorul de alimentare cu aer secundar de pe 
usa focarului. Cand flacara devine galbena, inchideti di nou selectorul de aer secundar. Cand 
cazanul a atins puterea ceruta, se recomanda sa se inchida partial clapeta de aer pentru a 
preveni evacuarea inutila de caldura pe cos.  

  

  
• Nu porniti cazanul fara a-l racorda la cos.  

• Controlati racordurile la cos inainte de a porni cazanul.  

• Reglati tirajul la cos la nivelul necesar. Daca tirajul la cos este sub nivelele mentionate 
incearca sa nu folosesti cazanul.  

  

Setarea temperaturii apei de retur  

  

Cand temperatura de retur ceruta este de 60ºC, incalziti cazanul de exemplu la o temperatura 
cu 5ºC mai mare decat temperatura ceruta de  60ºC (masurata pe termometrul de pe returul 
cazanului). Apoi rotiti selectorul la 65ºC si verificati daca lantul este intins si usita cenusarului 
complet inchisa. Aceasta pozitie a lantului si a usitei de reglare a cenusarului se regleaza fin prin 
rotirea selectorului de control.  Apoi lasati sa functioneze procesul de reglare. Cand scade 
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temperatura apei, usita de reglare a cenusarului va incepe sa se deschida prin tensiunea aplicata 
regulatorului asupra lantului. Cand temperatura apei creste brusc, usita de reglare a cenusarului 
va incepe sa se deschida, si temperatura apei fierbinti de pe returul cazanului este controlata.  

  

  

  

  
Focar  

  

Mai intai inchideti usita de reglare;  aceasta va inchide alimentarea cu aer de combustie in cazan. 
Apoi deschideti clapeta la cos complet. Deschideti partial usa focarului si asteptati pana cand 
toate gazele arse vor fi aspirate.  

  

Oprirea pentru perioada lunga  

  

Cand este oprit cazanul pentru o perioada lunga de timp (incheierea sezonului de incalzire), 
cazanul trebuie curatat cu atentie pentru a elimina toata funinginea si depunerile de cenusa, in 
care s-ar putea acumula umezeala si care ar genera o coroziune excesiva a corpului cazanului.  

  

Informatii importante  

  

• Cazanul poate fi actionat numai de catre o persoana adulta care cunoaste aceste 
instructiuni de utilizare.  

  

• Opriti cazanul de fiecare data cand exista (chiar temporar), vapori inflamabili sau explozivi 
in centrala termica de unde se furnizeaza cazanului aerul de combustie  (ex. De la vopsea 
in timpul vopsirii, aplicarea sau pulverizarea de substante topite, scurgeri de gaze, etc.).  

  

• Este interzis sa aprindeti focul in cazan atunci cand exista substante explozive.  

  

• Este interzis sa supraincaziti cazanul.  

  

• La sfarsitul sezonului de incalzire cazanul, canalele de fum si adaptorul de gaze arse, 
trebuie sa fie curatate cu atentie. Lubrifiati balamalele, mecanismul clapetei de gaze arse  
si alte parti in miscare.  

  

Repararea cazanului  

  

Cazanul poate fi reparat numai de un  tehnician de service autorizat. Utilizatorul sau proprietarul 
pot sa efectueze numai operatiunile uzuale de intretinere si inlocuirile simple a unor componente 
– ex. cordoane de etansare.  

  

Atentie  

  

Cand se repara cazanul trebui utilizate numai piese originale.  
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Garantie si conditii de garantie  

  

Cazanele STR sunt acoperite de garantia specificata in certificatul de garantie, manualul de 
Service si manualul de utilizare si instalare (capitol Introducere, Instalare cazan).  

  

Livrare cazan   

  
Cazanele STR sunt furnizate complet asamblate si testate in functionare.   

  

Furnitura cuprinde:  

  

1. Cazan   

2. Instruciuni de functionare si instalare  

3. Manual de service   

4. Lista centrelor de service  

5. Certificat de garantie  

6. Regulator termo mecanic pe retur  

7. Set de curatare (perie, vatrai)  

  

Instructiuni de instalare  

  

Instalarea cazanului – informatii generale  

  

Cazanele STR trebuie puse in functiune de catre un  service autorizat. Aveti la dispozitie o retea 
de service-uri autorizate care indeplineste aceste cerinte, pentru toate instalatiile de cazane, 
asigurand punerea acestora in functiune si reparatiile in garantie. Aceste retele sunt organizate 
si agreate de catre Distribuitorii Steco din afara Turciei.  

  

Cazanul este conceput pentru a alimenta sistemele de incalzire cu o presiune masurata pe 
manometru de 400 kPa, care utilizeaza apa care indeplineste standardele  aferente (sub nici o 
forma nu trebuie sa fie acida (pH-ul trebuie sa fie mai mare 7, si trebuie sa aiba o duritate minima.                                                

  

Sistemul de incalzire trebuie sa fie conceput astfel incat apa calda sa poata circula tot timpul prin 
cel putin o parte din radiatoare.   

Fluid Antigel – datorita proprietatilor lor necorespunzatoare, nu va recomandam sa-l utilizati. 
Acesta au o capacitate redusa de transfer a caldurii, o dilatare mare volumetrica, componente 
din cauciuc deteriorate si invechite. Se utilizeaa antigelul numai daca in circumstante concrete 
nu exista alta varianta concreta de prevenire.  

  

Inainte de instalarea finala, sistemul de tevi de distribuire a incalzirii trebuie splat de mai  multe 
ori cu apa sub presiune. In sisteme vechi, deja utilizate, spalarea trebuie efectuata in sens opus 
circulatiei apei calde.  La sisteme noi, radiatoarele trebuie sa fie curatate pentru a indeparta 
materialul de protectie, si limpezite cu apa calda sub presiune.  

Va recomandam instalarea unui robinet pentru apa murdara (ex. pe teava de apa calda de retur). 
Designul robinetului de namol trebuie sa permita golirea la intervale regulate, fara a fi necesar 
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sa se goleasca multa apa.  Robinetul de apa murdara poate fi combinat cu un filtru; totusi, numai 
un filtru  nu va asigura o protectie adecvata.  

  

Atentie  

  

• Sistemul trebuie conectat din motive de siguranta la un vas de expansiune deschis.  

  

• Orice robinet nu trebuie conectat la un racord de tur de siguranta sau la circuite de 
siguranta de retur.  

  

• Pentru cresterea sigurantei sistemelor, trebuie instalate circuite de by-pass intre turul si 
returul pompelor de circulatie, asa cum se indica in diagrame.  

  

• Vana de pe circuitul by-pass trebuie mentinut inchis deoarece cazanul functioneaza 
normal.   

  

• Vana de pe circuitul by-pass poate fi utilizata in cazul unor probleme de electricitate si 
trebuie deschisa daca exista riscuri de supraincalzire in sistemul de apa generate de o 
pana de curent sau probleme cu electricitatea.   

  

• Teava utilizata in circuitul de by-pass trebuie sa aiba cel putin diametru sistemului 
hidraulic de tevi.  

  

• UPS (Generatorul de energie electrica) poate fi utilizat pentru prevenirea problemelor de 
electricitate.  

  

• Orice probleme (defectiuni de functionare) generate de colmatarea cazanului cu murdarie 
din sistemul de incalzire si/sau defectiuni de functionare generate de colmatare, nu sunt 
acoperite de garantia cazanului.  

  

• Atat filtrul cat si robinetul de golire trebuie verificate si curatate regulat.  

  

Cerinte referitoare la apa de incalzire  

  

Cerintele referitoare la apa de incalzire sunt specificate in Standardele EN. Cand valoarea 
totala a concentratiilor de calciu si magneziu din apa depaseste 1,8 mmol/L, este necesara 
aplicarea de tratamente suplimentare ne chimice care previn depunerea de calcar (ex. 
Tratament cu camp magnetic si electrostatic).  

  

Amplasarea cazanelor  

  

Cazanele STR pot fi amplasate atat in cladiri nelocuite (ex. in centrala termica, camara, 
culoar …) si in incaperi locuite. Camera in care este amplasat cazanul trebuie sa aiba o sursa 
permanenta de aer necesar pentru procesul de combustie. Aerul nu trebuie sa contina 
halogen, hidrocarburi si vapori corozivi, si nu trebuie sa contina praf sau umezeala.   
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Camera poate fi protejata impotriva inghetului, cu temperatura ambienta in domeniul de la 
+5ºC  la 35 ºC si umiditate relativa care nu depaseste %80.  

Pentru a fi in conformitate cu reglementarile anti-incendiu, cazanul trebuie instalat:  

  

• Pe pardoseala din material ne inflamabil.  

  

• Material din jurul amprentei cazanului cu 20 mm pe fiecare parte sa acopere intreaga 
adancime a corpului cazanului.  

  
• Daca cazanul este instalat intr-o camara, va recomandam sa-l amplasati pe un 

postament cu inaltimea de cel putin 50 cm, priza fiind amplasata la inaltimea 
mentionata si in dreptul mijlocului cazanului.  

Pentru a realiza un montaj conform cu standardul, in fata cazanului trebuie lasat un spatiu de 
manipulare de cel putin 600 mm. Distanta minima intre spatele cazanului si perete trebuie sa fie 
de cel putin 600 mm, si spatiul liber lasat intre o parte laterala a cazanului si perete este de cel 
putin 600 mm, pentru a permite accesul la spatele cazanului. Combustibilul nu trebuie stocat 
direct in spate si langa cazan, ci la o distanta mai mica de 800 mm. Daca exista doua cazane in 
centrala termica, nu este permis sa se stocheze nici un fel de combustibil intre ele. Va 
recomandam sa pastrati distanta minima de 800 mm intre cazan si combustibil (Fig. 6), sau sa 
pastrati combustibilul in alta camera decat aceea in care este instalat cazanul.  

  

Nu puneti materiale inflamabile pe 
cazan sau langa cazan, la o distanta de  

Planul general al centralei termice  

  

Prezinta distantele minime, care trebuie respectate pentru a asigura functionarea sigura a 
cazanului in centrala si a permite operatiunile asupra cazanului, cum ar fi curatarea si stocarea. 

Distanta minima  

  
  

siguranta mai mica decat aceea specificata.  
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Distanta dintre partea frontala a cazanului si perete trebuie sa fie cel putin lungimea cazanului L 
plus 500 mm.  

Distanta minima dintre partea laterala a cazanului si partea posterioara trebuie sa fie 800 mm cu 
distanta de la spate de asemenea stabilita prin modul in care cazanul este conectat la cos.   

  

• Introduceti racordul la sistemul de evacuare gaze arse, pe un traseu scurt ascendent.  

  

• Evitati devierile, in special acelea cu unghi de 90ºC.  

  

• Strangeti si sustineti corespunzator racordurile.  

  
• Avand in vedere faptul ca tubulatura de gaze arse este instalata numai in sistemul de 

evacuare gaze arse si fixata numai prin impingere in racordul la cos de pe cazan, trebuie 
amplasat foarte usor astfel incat sa nu iasa.  

  

• Utilizati numai materiale ne imflamabile pentru sistemul de evacuare a gazelor arse.  

  

  
Avertismente referitoare la Cosuri si la racordurile la cos   

  

Instalarea tubulaturii de evacuare gaze arse  

  

Cerinta de baza pentru functionarea corecta a cazanului este un tiraj suficient a sistemului de 
evacuare a gazelor arse.   

Acesta influienteaza in mod esential parametrii functionali si randamentul. Din aceste motive, 
acordati atentie urmatoarelor aspecte in ceea ce priveste racordul tubulaturii de evacuare gaze 
arse:  

  

• Fiti atenti ca sa fie conectat cazanul la sistemul de evacuare gaze arse in conformitate cu 
legislatia locala in vigoare.  

  

• Reglementarile referitoare la codul constructiilor, instructiunile producatorului si 
consultarea cu un instalator autorizat.  
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• Cazanul poate fi conectat numai la o tubulatura de evacuare a gazelor arse cu un tiraj 
corespunzator (tabel date tehnice).  

  

• Dimensiunea calculata a tubulaturii si cosului de evacuare gaze arse trebuie sa bazeze 
pe debitul masic de gaze arse la puterea maxima.  

  

• Inaltimea efectiva a cosului de fum este masurata de la punctul de intrare a canalului de 
fum in cos.  

  

• Asigurati-va ca sunt executate calculele canalului de fum si racordul la cosul de evacuare 
gaze arse numai de catre personal calificat.  

  
• Daca este conectat un cos gresit la cazan, nu este valabila garantia.  

  

  
Fig. 19 indica racordul corespunzator la cos cu un echipament suplimentar de aer. Respectati 
urmatoarele in timpul instalarii racordului canalului de fum la cos:  

  

• Instalati canalul de fum cu o usita de vizitare pentru curatare.  

  

• Introduceti racordul la sistemul de evacuare gaze arse, pe un traseu scurt ascendent. 
Fixati Racordul canalului de gaze pe cazan. Evitati devierile, in special acelea cu unghi 
de 90ºC.  

  

• Strangeti si sustineti corespunzator racordurile.  



  20  

  

• Avand in vedere faptul ca tubulatura de gaze arse este instalata numai in sistemul de 
evacuare gaze arse si fixata numai prin impingere in racordul la cos de pe cazan, trebuie 
amplasat foarte usor astfel incat sa nu iasa.  

  

• Utilizati numai materiale ne imflamabile pentru sistemul de evacuare a gazelor arse.  

  

Cifrele din tabele sunt numaio orientative. Tirajul la cos depinde de diametrul, inaltimea, 
rugozitatea peretelui cosului si diferenta de temperatura dintre gazele arse si temperatura 
exterioara. Va recomandam utilizarea unui colector de gaze arse.   

Va recomandam sa aveti calcule precise realizate de catre un inginer termotehnic sau un 
instalator de cosuri.  

  

F = a.QN /   

Coeficient = 0.041 (pentru lemn)  

Coeficient = 0.027 (pentru carbune)  

  

F = Sectiuni rezultate (cm2)  

  

a = Coeficient  

  

QN = Puterea de incalzire a cazanului (kcal/h)  

  

H = Inaltimea cosului (metri)  

  

  
• Inaltime minima cos de fum   

  

• Va recomandam sa aveti calcule precise realizate de catre un inginer termotehnic sau un 
instalator de cosuri.  

  

Capacitate rezervor acumulator  
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NOTA: Caldura poate fi furnizata de exemplu de catre un rezervor de acumulator. Se aplica 
urmatoarele ca referinta pentru continutul minim de stocare  a cazanului:  

  

Vsp = 15 Tb X QN (1-0.3 x (Q11/Qmin))  

  

Vsp :  Capacitatea rezervorului acumulatorului in L  

  

QN :  Puterea nominala de incalzire in kW  

  

Tb :  Perioada de ardere in h  

  

QH :  Necesarul de caldura al cladirii in kW  

  

Qmin : Putere minima de incalzire in kW  

  

Cazanele  de  incalzire  care  utilizeaza 
 diverse combustibile disponibile trebuie sa aiba 
dimensiunea rezervorului  in functie de  combustibilul care 
necesita cel mai mare acumulator. Rezervorul de 
acumulare nu este necesar atunci cand este solicitat un 
volum mai mic de 300 l.  

Transport si stocare  

  

Producatorul manipuleaza cazanul care este pe palet si 
care este protejat pentru a preveni deplasarea (cu suruburi). 
Cazanul nu poate fi transportat intr-o alta pozitie decat pe 
suportul sau.  

Trebuie asigurate cel putin conditiile normale de stocare in 
timpul stocarii si transportului cazanului (mediu ne agresiv, 
umiditatea aerului mai mica de 75%, domeniul de 
temperatura de la 5ºC la 55 ºC, continut scazut de praf si 
prevenirea influentei factorilor biologici).  

Nu trebuie aplicata forta asupra mantalelor cazanului si 
panoului in timpul stocarii si transportului.   

  

  
Avertismente:  

  

• Risc de ranire datorate ridicarii de greutati!  

  

• Cazanul nu trebuie sa fie carat sau transportat fara 
a utiliza un motostivuitor, transpalet sau alte 
vehicule de transport de roti.  
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• Utilizati echipament de protectie individuala (ex. casca, incaltaminte de siguranta, manusi 
de protectie).  

  

• Risc de deteriorare a sistemului datorat impacturilor la soc!  

  

• Protejati racordurile cazanului impotriva 
mizeriei, daca nu este instalat cazanul 
imediat.  

  

Curatarea cazanului  

  

Atunci cand este utilizat cazanul, gudronul si 
cenusa fina depuse pe peretii cazanului, in 
principal pe muchiile schimbatorului de caldura si 
pe canalele de fum, reduc transferul de caldura si 
puterea termica a cazanului. Cantitatea actuala 
de gudron si cenusa fina va depinde de calitatea combustibilului utilizat si conditiile de 
functionare ale cazanului.  

Daca cazanul este supradimensionat sau din diferite motive functioneaza la temperatura 
joasa, se genereaza mai mult gudron. Acest lucru poate genera si un tiraj inadecvat la cos.  

Curatarea de reziduuri de gaze arse  

  

Cazanul trebuie curatat regulat, cel putin o data pe saptamana, cu o perie din  otel.  

  

Deschideti usa superioara a cazanului. Trebuie sa curatati toti peretii interiori ai camerei de 
combustie a cazanului si drumurile de fum. Daca s-a acumulat o cantitate mare de gudron in 
interiorul camerei de combustie trebuie sa fie indepartate cu o dalta sau arse cu lemn de esenta 
tare (sau carbune), cu cazanul functionand la temperatura maxima de lucru.   

  

  
  

• Curatarea insuficienta poate provoca deteriorarea cazanului si evita reclamatii in garantie.  

  

• Riscuri de deteriorare datorate efectuarii de operatiuni de intretinere si curatare!  

  

Curatarea cenusarului   

  

Cenusa trebuie indepartata din camera de combustie/cenusar la fiecare 1-3 zile.  

  

• Deschideti usa cenusarului.  

• Indepartati reziduurile de combustie din cenusar cu farasul.  
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• Nu amplasati cenusa fierbinte in recipiente de colectare a 
gunoiului din plastic.  

  

  

  

  

   

  

  

  
  

   STR Lista de Piese de schimb cazan  
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Articol  Descriere  Cod  de  
comanda  

STR - 25  STR - 35  STR - 45  
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01  Cazan – STR 25  STR 2510001  X      

01  Cazan – STR 35  STR 2510002    X    

01  Cazan – STR 45  STR 4510003      X  

02  Usa focar  STR 0010004  X  X  X  

03  Usa superioara  STR 0010005  X  X  X  

04  Usa Cenusarului  STR 0010006  X  X  X  

05  Snur de izolare usa focar  STR 0010007  X  X  X  

06  Snur de izolare usa superioara  STR 0010008  X  X  X  

07  Snur de izolare usa cenusar  STR 0010009  X  X  X  

08  Rozeta de reglare aer  STR 00100010  X  X  X  

09  Gratar din fonta - STR 25  STR 25100011  X      

09  Gratar din fonta – STR 35  STR 35100012    X    

09  Gratar din fonta – STR 45  STR 45100013      X  

10  Maneta metalica de inchidere usita   STR 00100014  X  X  X  

11  Maneta din plastic de inchidere usita  STR 00100015  X  X  X  

12  Bulb termometru (1/2”)  STR 00100016  X  X  X  

13  Termostat mecanic (regulator ¾”)  STR 00100017  X  X  X  

14  Termometru  STR 00100018  X  X  X  

15  Lopatica pentru cenusa - STR 25  STR 25200019  X      

15  Lopatica pentru cenusa - STR 35  STR 35200020    X    

15  Lopatica pentru cenusa – STR 45  STR 45200021      X  

16  Perie   STR 00300022  X  X  X  

17  Vatrai   STR 00300023  X  X  X  

18  Tiranti lant de control   STR 00300024  X  X  X  

19  Manta laterala dreapta cazan - STR 

25  

STR 25200025  X      

19  Manta laterala dreapta cazan - STR 

35  

STR 35200026    X    

19  Manta laterala dreapta cazan - STR 

45  

STR 45200027      X  

20  Manta laterala stanga cazan - STR 25  STR 25200028  X      

20  Manta laterala stanga cazan - STR 35  STR 35200029    X    

20  Manta laterala stanga cazan - STR 45  STR 45200030      X  

21  Manta laterala superioara cazan - STR 

25  

STR 25200031  X      

21  Manta laterala superioara cazan - STR 

35  

STR 35200032    X    

21  Manta laterala superioara cazan - STR 

45  

STR 45200033      X  

22  Manta laterala posterioara   STR 0020034  X  X  X  

23  Manta frontala superioara   STR 0020035  X  X  X  

24  Manta frontala medie  STR 0020036  X  X  X  
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25  Manta frontala inferioara  STR 0020037  X  X  X  

26  Izolatie vata de sticla dreapta - STR 

25  

STR 25420038  X      

26  Izolatie vata de sticla dreapta – STR 

35  

STR 35420039    X    

26  Izolatie vata de sticla dreapta – STR 

45  

STR 35420040      X  

27  Izolatie vata de sticla stanga - STR 25  STR 25420041  X      

27  Izolatie vata de sticla stanga – STR 35  STR 35420042    X    

27  Izolatie vata de sticla stanga – STR 

45  

STR 45420043        X  

28  Izolatie vata de sticla superioara - 

STR 25  

STR 25420044  X        

28  Izolatie vata de sticla superioara – 

STR 35  

STR 35420045     X     

28  Izolatie vata de sticla superioara – 

STR 45  

STR 45420046        X  

29  Izolatie vata de sticla posterioara  STR 0020047   X   X  X  

30  Izolatie  vata  de  sticla 

 frontala superioara  

STR 0020048   X   X  X  

31  Izolatie vata de sticla de mijloc  STR 0020049   X   X  X  

32  Izolatie  vata  de  sticla 

 frontala inferioara  

STR 0020050   X   X  X  

33  Clapeta de reglare pentru usa 

cenusar  

STR 0020051   X   X  X  

34  Surub rozeta de reglare aer  STR 0020052   X   X  X  

35  Incuietoare Usa  STR 0020053   X   X  X  

36  Balamale usi   STR 0020054   X   X  X  
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Diagrama racordurilor hidraulice  
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Defectiuni de functionare  
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Problema    Motiv   Solutie   

  

Cazanul  nu  

incalzeste  

se  Calitatea combustibilului este slaba 

si in plus procentul de umiditate ar 

putea fi mai mare.  

Incercati  sa  utilizati 

combustibil care o putere 

calorica mai mare  

Nu s-au indeplinit conditiile de 

lucru.  

Verificati tirajul a cos, pozitia 

clapetei, circulatia temperaturii 

externe.  

Gudron existent pe schimbatorul de 

caldura  

Curatati regulat schimbatorul 

de caldura cu o perie furnizata 

de catre STECO sau una 

corespunzatoare  

Condensatie 

componentele 

cazanului si forma 

unui lichid negru  

pe 

rea  

Utilizati un combustibil care are un 

grad mare de umiditate  

Utilizati  combustibil  

corespunzator  

Temperatura scazuta de retur   Incercati sa utilizati cazanul cu 

o temperatura la cos cu 160 k 

peste temperatura ambianta.  

Temperatura de retur a 
cazanului nu este  

reglata  

Usa  inferioara  nu  este 
 bine  

etansata atunci cand este inchisa  

Verificati etansarea usii 

inferioare sau inlocuiti-o cu 

una noua  

Controlerul de temperatura 

(regulatorul de tiraj) nu este 

functional   

Verificati  functionarea  

dispozitivului  

Cazanul incalzeste dar 

radiatoarele nu  

Pompa de circulatie nu functioneaza 

sau circulatia apei a fost blocata (ex. 

robinet inchis)  

Verificati circulatia sistemului 

in special pompa de apa  

  

  

  

  

  

  

  

Colectivul de redactare a cartii tehnice:  

      

  Traducere:   Iuliana BELEGANTE  
    Tehnoredactare:    Iuliana BELEGANTE  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


