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Cazan cu func\ionare pe pele\i MARIO
echipat cu arz`tor ERATO GP20+

25 ]i 30 kW

Manual pentru utilizator
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 V` mul\umim c` a\i achizi\ionat acest sistem const@nd din: cazanu pentru ap` cald` 
cu fun\ionare pe pele\i model MARIO ]i un arz`tor de pele\i model ERATO GP+. Acest man-
ual v` ajut` sa-l utiliza\i ]i sa-i men\ine\i propriet`\ile constante.
 Acest document se dore]te a fi utilizat ca surs` de informa\ii adi\ionale pentru instala-
tor ]i pentru cei [ns`rcina\i cu [ntre\inerea.
 

 ATEN|IE!
 In interesul securit`\ii dvs. este obligatoriu s` citi\i atent acest manual de instruc\iuni 
inainte s` monta\i, utiliza\i ]i s` intre\ine\i sistemul achizi\ionat. In cazul [n care nu se re-
spect` instruc\iunile ]i recomand`rile din acest manual se pot [nt@mpla accidente ]i defect`ri 
ale produsului pentru care prouc`torul ]i distribuitorul nu-]i asum` nici o responsabilitate.

 Se recomand` s` citi\i ]i s` va [nsu]i\i ]i manualul arz`torului de pele\i ERATO 
GP20+.
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 1. Principalele propriet`\i ]i avantaje ale sistemului
 Cazanul MARIO este un cazan din o\el destinat producerii de acm ce utilizeaz` pele\i 
pentru ardere. Cazanul este destinat conect`rii la o instala\ie de inc`lzire cu ap` cald` si la 
un boiler pentru producere acm. Prin arderea pele\ilor [ntr-un arz`tor tip ERATO GP20+ se 
produce c`ldur` ce este transferat` agentului termic, apa, care mai departe se utilizeaz` in 
inc`lzirea ambientului prin intermediul radiatoarelor sau [ntr-un boiler ce produce acm.
 Sistemul complet include:
- cazanul - 1buc.;
- arz`tor automat de pele\i - 1 buc;
- tav` pentru cenu]` - 1-buc;
- capac de fund (pentru cur`\area intre sec\iunea a doua ]i a treia a drumului de fum) - 1buc;
- elemente ceramice - 2 buc;
- clapet` - 1 buc;
- element de sus\inere u]` - 1 buc;
- set de cur`\are (perie-1 buc; c@rlig-1buc);
- conectori electrici: pentru termostat de camer`-1buc, pentru ventilator exhaustor-1buc;
- cablu de alimentare electric` - 1 buc;
- piuli\` ]i ]aib` M10 - 2 buc;
- manual de instruc\iuni - 1 buc.

 Arz`torul automat de pele\i ERATO GP20+, poate utiliza urm`toarele tipuri de com-
bustibil:
- pele\i din lemn cu diametrul de 6 - 8 mm clasa A, AB, B (clasificare ERATO) sau clasa EN-
plus-A1 conform EN 14961-2:2010;
- s@mburi preusca\i (de ex. de cire]e);
- amestec pele\i ]i s@mburi (amestecul recomandat 50% - 50%);
- pele\i din alt tip de biomas` dec@t lemn ]i s@mburi, dar numai cu confirmare de la labora-
torul de testare a pele\ilor de la ERATO.

 Avantajele sistemului:
- sistemul este ecologic pentru c` utilizeaz` biomas`, gazele rezultate din ardere nu con-
tribue la procesul de [nc`lzire global`;
- specificul combustibilului utilizat are ca rezultat un pre\ / kWh mai pu\in dependent de pre\ul 
energiei la nivel mondial;
- sistemul cazan+arz`tor de pele\i este automat, iar confortul termic oferit de acesta este 
foarte apropiat de confortul oferit de sistemele automate de [nc`lzire, se poate utiliza un ter-
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mostat de camer` pentru controlul [nc`lzirii;
- arz`torul de pele\i utilizat are o programare u]oar`, capacitatea termic` a acestuia se re-
gleaz` printr-un poten\iometru;
- sistemul are eficien\` ridicat`;
- grad de poluare sc`zut;
- are un design compact, permite o instalare simpl` [i o [ntre\inere u]oar`;
- sistemul se poate utiliza ]i la producerea de acm;
- costuri minime de utilizare.

 
 2. Descrierea sistemului
 Sistemul este format din:
 - Cazan de o\el pentru producere ap` cald` tip MARIO;
 - Arz`tor automat de pele\i model ERATO GP20+.

 2.1 Descrierea schimb`torului de c`ldur` al cazanului
 Cazanul pentru producerea apei calde este realizat din o\el, destinat aplica\iilor cas-
nice. Se poate monta [n instala\ii cu circula\ie natural` a agentului termic sau cu circula\ie 
for\at`. Depozitele de cenu]` formate pe cazan se cur`\` cu instrumentele din dotarea ca-
zanului, materialul rezultat se colecteaz` [n tava de cenu]`. Procesul de combustie ce are 
loc [n camera de ardere este optimizat ]i conduce la o eficien\` mare in func\ionarea cazanu-
lui. Este important de subliniat c` eficien\a ridicat` a sistemului depinde de tirajul asigurat 
de c`minul de fum. Caminul de fum trebuie s` aib` sec\iunea, [n`l\imea si izolarea termic` 
necesar` bunei func\ion`ri, odat` pe an c`minul trebuie cur`\at de depunerile interioare.
 Schimb`torul de c`ldur` al cazanului MARIO corespunde exigen\elor cerute de stand-
ardul EN 303-5/2000.

Fig 2.1 Vedere frontal` a cazanului MARIO

 Cazanul de preparare ap` cald` tip MARIO este format din urm`toarele elemente:
- partea principal` o constitue schimb`torul de c`ldur`, care are dispuse orificii laterale pen-
tru montarea arz`torului de pele\i. Schimb`torul de c`ldur` se produce [n dou` versiuni, “pe 
st@nga”, arz`torul se monteaz` pe st@nga cazanului, v`zut frontal sau “pe dreapta”;
- schimb`torul de c`ldur` este confec\ionat din tabl` de o\el sudat`. {n sec\iunea frontal` a 
schim`torului de c`ldur` se formeaz` camera de combustie sub care este pozi\ionat` tav` 
de cenu]`. Schimb`torul de c`ldur` are o construc\ie compact` ]i este realizat [n conformi-
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tate cu cerin\ele unui schimb`tor cu “trei drumuri de fum” cea ce determin` un bun schimb 
termic la un volum relativ mic;
- elementele ceramice, instalate [n camera de combustie, determin` condi\ii optime de ardere 
a combustibilului pentru eficien\` maxim` [n utilizarea pele\ilor;
- tava de cenu]` este pozi\ionat` la baza camerei de ardere, cu rol de colectare a cenu]ii 
rezultat` din arderea pele\ilor ]i a cenu]ii provenit` din cur`\area depozitelor formate pe 
schimb`tor;
- orificiile de tur ]i retur a agentului termic sunt pozi\ionate pe partea din spate a cazanului ]i 
au conexiuni filetate, FI de 1 1/2”;
- orificiul de drenare este filetat interior FI 1/2”, se va echipa la instalare cu robinet de drenaj;
- evacuarea gazelor de ardere se face prin orificiul situat [n parte posterioar` sus a cazanului, 
acest orificiu trebuie conectat prin intermediul unei conducte la c`minul de fum;
- Schimb`torul de c`ldur` este izolat cu vat` mineral` ]i mantale metalice vopsite. Acest 
lucru diminueaz` pierderile termice ]i izoleaz` acustic cazanul;
- panoul de control este echipat cu un termostat de lucru cu influen\` direct` asupra modului 
de operare a arz`torului, termostat de supra[nc`lzire, termomanometru, [ntrerup`tor pentru 
alimentarea electric` ]i un comutator de START.

 2.2 Descrierea arz`torului
 Arz`torul automat de pele\i model ERATO GP20+ este montat orizontal pe una din 
lateralele cazanului ]i este un modul independent al sistemului.
 Arz`torul automat de pele\i este un modul independent ce poate fi montat ]i pe alte 
cazane, transform@nd sistemul de la unul de ardere de lemn sau combustibil fosil, la unul de 
ardere de pele\i.
 Pele\ii de lemn permit automatizarea u]oar` a procesului de combustie cu o [nalt` 
eficien\` de utilizare a combustibilului. Pele\ii din lemn sunt biomas` solid` care prin ardere 
dau un reziduu mineral ca ]i orice alt combustibil solid. {n compara\ie cu ceilal\i combusti-
bili solizi, lemn, c`rbune etc., pele\ii dau prin ardere o cantitate mai mic` de cenu]a datorit` 
comprim`rii ]i mai ales atunci c@nd lemnul din care au fost ob\inu\i a fost decojit.
 Automatizarea arderii pele\ilor [n arz`trul ERATO GP20+ este comparabil` cu gradul 
de automatizare a arderii combustibililor fosili lichizi ]i gazo]i. Procesul de ardere const` [n 
aprinderea automat` ]i arderea propriu-zis` controlat` electronic de c`tre arz`tor, aceste 
lucruri permit atingerea confortului temic ce se obtine prin arderea combustibililor fosili.
 Arzatorul este format din urm`toarele componente:
- Unitatea principal`, la r@ndul ei format` din:
 • camera de combustie este construit` din o\el inox de cea mai bun` calitate ]i este 
optimizat` pentru arderea eficient` a pele\ilor;
 • gr`tarul de ardere este demontabil pentru o cur`\are mai u]oar`;
 • ductul de aer uniformizeaz` distribu\ia de aer pentru a face o c@t mai bun` combin-
are a combustibilului cu aerul;
 • rezisten\a electric` asigur` aprinderea pele\ilor, este pozi\ionat` sub planul [nclinat al 
gr`tarului de ardere;
 • ventilatorul este echipat cu senzor pentru m`surarea tura\iei;
 • senzorul optic, monitorizeaz` prezen\a ]i intensitatea fl`c`rii, este instalat pe laterala 
camerei de ardere pentru a putea fi demontat ]i cur`\at mai u]or;
 • senzorul termic montat pe partea dorsal` a arz`torului, este un element de siguran\` 
care m`soar` temperatura la intrarea combustibilului [n arz`tor, dac` temperatura m`surat` 
dep`]e]te temperatura impus`, atunci se opre]te alimentarea cu pele\i pentru a [mpiedica 
fenomenul de [ntoarcere a fl`c`rii c`tre rezervorul de pele\i;
 • placa electronic` de control, monitorizeaz` ]i controleaz` func\ionarea arz`torului 
dup` un algoritm determinat;
 • conector electric cu ]necul de alimentare;
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 • panou de comand`, este intera\a dintre utlizator ]i placa electronic`;
 • fereastr` transparent`, permite observarea ledurilor de semnalizare ale modului de 
func\ionare a arz`torului.
- }nec pentru transporul pele\ilor, scoate pele\ii de la baza bunc`rului ]i livreaz` pele\ii c`tre 
arz`tor, func\ie de necesit`\ile arz`torului. }necul este ac\ionat de un motor electric prin inter-
mediul unui reductor.
- Tubul flexibil este confectionat dintr-un material plastic termorezistent semitransparent, 
conecteaz` partea superioar` a ]necului cu arz`torul. {n cazul [n care tubul flexibil ia foc, 
acesta nu emite substan\e toxice ]i nici nu [ntre\ine arderea.

 Informa\ii detaliate asupra arz`torului ERATO GP20+ se g`sesc [n manualul acestuia.

 Modulele principale ale arz`torului ]i sistemului de alimentare sunt prezentate [n figura 
de mai jos.

fig. 2.2 Arz`tor ERATO GP20+

Fig. 2.3 Sistemul de 
transport pele\i + Arz`tor
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 Informa\ii preliminare despre bunc`rul de combustibil
 Bunc`rul de combustibil stocheaz` ]i asigur` condi\iile de p`strare a pele\ilor necesari 
aliment`rii cazanului, asigur`nd acestuia o autonomie de lucru. Design-ul bunc`rului asigur` 
o alimentare u]oar` cu combustibil, un acces u]or la baza sa pentru c`\area de sp`rtur` de 
pelet ]i o autonomie de func\ionare a cazanului timp de ore bune, func\ie de consumul de 
pelet put@nd sa ajunga la mai mult de o zi.
 Bunc`rul este confec\ionat din tabl` de o\el zincat, capacitatea bunc`rului este de 250 
kg pele\i, se pot monta una sau cel mult doua sc\iuni adi\ionale ce modific` capacitatea de 
stocare la 450 kg, respectiv 650 kg.

fig. 2.4 Bunc`r de combustibil cuca-
pacitatea de 250 kg

 3. Datele tehnice ale sistemului
Datele termice pentru sistem: cazan ]i arz`tor de pele\i din lemn sunt date [n tabelul 3.1.

Dimensiunile ]i datele tehnice ale sistemului sunt prezentate [n tabelul 3.2

Propriet`\ile combustibilului recomandat ]i clasificarea sunt descise [n manualul arz`torului 
de pele\i ERATO GP20+.
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Parametru UM Valori

Model cazan - MARIO 25 MARIO 30

Model arz`tor - ERATO GP20+/25 ERATO GP20+

Putere termic` max. kW 25 30

Domeniul de reglaj kW 7.5 - 25 9 - 30

Combustibil utilizat peleti din lemn
s@mburi de cire] usca\i

al\i s@mburi usca\i

Pele\i recomanda\i dup` clasifica-
rea ERATO

A, AB, B

Consumul de pele\i la putere max. kg/h 6.0 7.2

Debit de aer necesar arderii la 
putere max.

kg/h 45 - 50 57 - 64

m3/h 39 - 44 50 - 56

Debit de gaze arse g/s 15.6 19.8

Consum mediu ponderat de pele\i kg/h 4.1 4.9

Randament la putere maxima % 86 - 90 86 - 90

Exces de aer λ 1.5 - 1.7

Temperatura fumului la ie]irea din 
cazan

oC 180 - 200

Reziduu ardere cenu]` Cantitatea de pinde de calitatea combusti-
bilului ]i de modul de operare

Tabelul 3.1

Parametru UM Valori

Model cazan - MARIO 25 MARIO 30

Model arz`tor - ERATO GP20+/25 ERATO GP20+

Masa cazan kg 180 190

Masa sistem kg 212.2 222.2

Volum ap` [n cazan l 50 60

L`\ime mm 1030 1030

Ad@ncime mm 770 770

{n`l\ime mm 964 1045

Clasificare boiler cf. EN 303-5 - 3

Presiune de lucru bar 2.5

Tip vas de expansiune recomandat - deschis

Presiune de test bar 4

Temp. max. ag. termic oC 80

Temp. recomandata la retur oC 60

Tiraj mbar 0.1 - 0.2

Conector tur/retur inch 1 1/2”
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Conector golire inch 1/2”

Putere consumat` W <100 + 1100 (la aprindere)

Grad protectie electric` IP 20
Tab. 3.2

 Pierderea de presiune [n cazan se calculeaz` cu urm`toarea ecua\ie:
 
 ∆P = A + B * Q2  unde:
 
 ∆P - caderea de presiune (Pa) (m`surat` ca diferen\` [ntre presiunea apei la intrarea 
]i la ie]irea din cazan);
 A,B - coeficien\i;
 Q - debitul de ap` care circul` prin cazan (m3/h);

 Coeficien\ii A ]i B au urm`toarele valori, pentru debite cuprinse intre o valoare minim` 
]i una maxim`:

 MARIO 25
 A=96,19033732, B=294,7961996 pentru Qmin=0.1177 m3/h ]i Qmax=1.075 m3/h

 MARIO 30
 A=42.31040957, B=160.6900946 pentru Qmin=0.1350 m3/h ]i Qmax=1.0894 m3/h
 
 Figurile urm`toare ilustreaz` designul ]i dimensiunile modulelor.

Fig. 3.1 Vedere frontal` a cazan-
ului MARIO.
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Fig. 3.2 Vedere lateral` a cazanului MARIO, 
se observa flan]a de conectare a arz`torului.

Fig. 3.3 Vedere frontal` a sistemului 
arz`tor ERATO GP20+ ]i cazan MARIO

Fig. 3.4 Vedere de sus a sistemului 
arz`tor + cazan
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Fig. 3.5 Vedere din spate a sistemului arz`tor + cazan
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Capac manta cazan

Capac drum convectiv

Capac camer` de ardere

Capac manta camer` de ardere

Flan]` conectare arz`tor

Fig. 3.6 Vedere izometric` a sistemului cazan + arz`tor
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Capac superior manta cazan

Ie]ire gaze arse

Al treilea drum de fum

Al treilea drum de fum

Primul drum de fum

Capac pentru eliminarea cenu]ii 
depus` pe drumul convectiv

Camera de combustie

U]a camerei de combustie

Cenu]ar

Fig. 3.7 Vedere in sec\iune prin cazanul MARIO, trei drumuri de fum
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 4. Instalarea sistemului
 4.1 Cerin\e ]i detalii de asamblare
 Arz`torul automat de pele\i ERATO GP20+ este ata]at cazanului MARIO, prinderea 
se poate face pe st@nga sau pe dreapta cazanului. De la [nceput trebuie analizat pe ce parte 
a cazanului se poate instala arz`torul ]i se va comanda [n conformitate.
 Montajul arz`torului presupune o bun` etan]are [ntre acesta ]i cazan pentru a nu per-
mite gazelor de ardere s` ias` [n camera cazanului ]i pentru a nu permite aerului fals s` intre 
[n cazan. {n vederea

 4.2 Cerin\e pentru instalarea sistemului
 Note preliminarii: atingerea capacit`\ii termice a sistemului depinde de:
- capacitatea termic` a arz`torului;
-  c@t de mult` cenu]` s-a depus pe interiorul cazanului;
-  etan]area camerei de ardere;
- tirajul c`minului.
 Eficien\a sistemului cazan-arz`tor la capacitatea termic` maxim`, func\ie de reglajele 
f`cute cu ajutorul analizorului de gaz, variaz` in gama 86 - 90%.

 4.3 Montajul modulelor sistemului
 Instala\i cazanul cu func\ionare pe pele\i conform instruc\iunilor descrise mai jos:

 4.3.1 Cerin\e de baz` pentru instalarea cazanului
- camera [n care se instaleaz` cazanul trebuie s` beneficieze de aport de aer proasp`t nec-
esar arderii complete a pele\ilor;
- instalarea cazanului [n locuri nepermise, cum ar fi coridoare de trecere, este interzis`;
- cazanul trebuie s` fie conectat la instala\ia de [nc`lzire numai de c`tre personal autorizat;
- cazanul se va conecta la o instala\ie de [nc`lzire prev`zut` cu vas de expansiune deschis;
- instala\ia de [nc`lzire ]i cazanul trebuie s` fie umplute cu ap` [nainte de punerea [n func\
iune;
- [nainte de PIF personalul care va exploata cazanul trebuie s` fie instruit [n cea ce prive]te 
procedurile de exploatare ale acestuia.

 4.3.2 Instalarea sistemului
 Instalarea sistemului cazan+arzator se va efectua conform proiectului de instalare 
cu respectarea legilor ]i normelor europene ]i locale. Amintim aici principalele norme ]i 
recomand`ri:
- EN 303/5:2000 “ Cazane pemtru [nc`lzire. Partea 5”
- cerin\e pentru co]urile de fum, func\ie de tipul de co] adoptat;
- cerin\ele local pentru PSI;
- EN 60335-1/1997 “ Instala\ii electrice domestice- securitate, Partea1 - Cerin\e generale”

 4.3.3 Instalarea cazanului lu@nd [n considerare [ntre\inerea u]oar`
- distan\a minim` [n fa\a cazanului, necesar` pentru cur`\are ]i [ntre\inere este de 1000 mm;
- distan\a minim` p@n` la partea din spate a cazanului trebuie s` fie de 400 mm;
- distan\a minim` lateral` fa\` de cazan  este de 500 mm;
- distan\a minim` deasupra cazanului trebuie s` fie de 600 mm;
- distan\a [ntre cazan ]i bunc`rul de pele\i trebuie s` fie de minim 1000 mm pentru a evita 
pericolele de incendiu ]i alarmele de sistem.
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 4.3.4 Cerin\e pentru alimentarea electric`
 Sistemul se poate alimenta de la priz` de curent 230V/50Hz, esistent` [n spa\iul de 
instalare, trebuiesc respectate toate prevederile legisla\iei aferente [n vigoare.

 4.4 Procedura pentru instalarea modulelor sistemului
 Dup` ce cazanul a fost pozi\ionat, el trebuie s` fie conectat la instala\ia de [nc`lzire ]i 
la c`min. Pentru a asigura func\ionarea optim`, cazanul trebuie aliniat cu orizontala cu aju-
torul unei nivele cu bul` de aer.

 4.4.1 Conexiunea la c`minul de fum
 Conectarea la c`min se va efectu prin legarea racordului de fum al cazanului cu tu-
bulatura caminului prin intermediul unui racord de fum flexibil, care s` aibe temperatura de 
topire superioar` temperaturii de 250 oC. Racordul de fum trebuie sa fie ascendent c`tre 
c`min, iar c`minul nu trebuie s` aiba diamentrul interior mai mic dec@t diametrul racordului 
de fum.

 4.4.2 Conectarea la instala\ia de [nc`lzire
 Conexiunile filetate asigura posibilitatea conectarii cazanului cu instala\ia de [nc`lzire 
cu ajutorul fitingurilor potrivite.

 4.4.3 Instalarea arz`torului de pele\i
 Intre arz`tor ]i flan]a de conectare a cazanului se va monta garnitura din vat` min-
eral` cu rol dublu: de izolare termic` ]i de etan]are a camerei de ardere. Manevra\i cu grij` 
garnitura deoarece aceasta nu trebuie s` sufere deprecieri. 

Orificiu pentru 
arz`tor

}uruburi de fix-
are arz`tor

Se introduce arz`torul [n orificiu ]i 
se fixeaz` cu ajutorul ]uruburilor de 
prindere.



16

 4.4.4 Instalarea celor dou` pl`ci ceramice [n cazan
 Placile ceramice, pe durata transportului, sunt plasate [n cenu]arul cazanului pentru a 
fi mai bine protejate. Placile ceramice se instaleaz` [n partea superioar` a camerei de com-
bustie ]i au rolul redirec\ion`rii gazelor de ardere pentru a eficientiza schimbul termic.

 4.4.5 Instalarea t`vi\ei secundare pentru cenu]`
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 Capacul t`vi\ei secundare de cenu]` trebuie s` fie corect ]i etan] montat pentru a se 
putea atinge eficien\a maxim` de func\ionare a cazanului. Pozi\ia acestui capac trebuie verifi-
cat` dup` fiecare cur`\are de cenu]` a cazanului.

 4.4.6 Instalarea clapetei de fum
 Clapeta de fum are rolul de a face scurt circuit intre drumul secundar de fum ]i drumul 
ter\iar in caz de suprapresiune [n camera d ardere. Rolul ei este ca ]i cel al unei supape de 
siguran\` pentru camera de ardere.
 Se recomanda ca la una-dou` saptamani sa intoarce\i clapeta de fum, deoarece sub 
efectul caldurii din camera de ardere se poate deforma.

Clapet` montat` pentru transport

Clapet` corect montat`

Ureche de manevrare

Suport
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 4.4.7 Instalarea ]i verificarea capacelor de la camera de ardere

Pozi\ionarea corecta a capacelor 
cazanului

 4.4.8 Instalarea capacului schimb`torului de c`ldur`
 Acest capac are un izolator termic din o\el inox.
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 4.4.9 Instalarea capacului camerei de combustie

 4.4.10 Conectarea arz`torului cu cazanul
 Pe partea din spate a cazanului sunt prevazu\i conectori electrici pentru: alimentarea 
electric` a cazanului, pentru conectarea arz`torului de pele\i, pentru conectarea unui ter-
mostat de camer` ]i pentru conectarea unui ventilator pentru gazele arse (acest ventilator 
pentru gazele arse nu este obligatoriu ]i nu face parte din furnitura standard a cazanului).
 Fiecare conector are un element de siguran\` care nu permite deconectarea acciden-
tal`, nu for\a\i siguran\a.

Conector ventilator suplimentar pentru 
evacuarea gazelor de  ardere

Conector termostat de camer`

Conector arz`tor de pele\i

Conector alimentare electric`
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 4.4.11 Instalarea ]necului extern
 Unghiul pe care tubul cu ]necul de transport ]i orizontala [l fac nu trebuie s` fie mai 
mare de 45 grd. Inclinarea sistemului de transport influen\eaz` cantitatea de pele\i trans-
portat` laaceea]i tura\ie ]i durat` de func\ionare a ]necului. {nt@i se va pozi\iona corect 
sistemul de alimentare ]i apoi personalul de service calificat va regla func\ionarea optim` a 
arz`torului.

 4.4.12 {nc`rcarea cu pele\i a ]necului
 Daca alimentati la priza de curent sistemul de transport al pele\ilor, acesta va func\
iona continuu c@t timp este alimentat. Alimenta\i direct sistemul de transport p@n` c@nd aces-
ta se umple cu pele\i, dup` care muta\i ]techerul de alimentare la arz`tor care va comanda 
func\ionarea ]necului de alimentare cu pele\i atunci ]i at@t c@t este necesar.

 4.4.13 Conectarea controlorului la alimentarea electric`
 Utiliz@nd cablurile din dotare se va conecta mai [nt@i arz`torul la tabloul de comand` ]i 
apoi tabloul de comand` la priza de curent. Aceste leg`turi vor fi efectuate ]i verificate numai 
de c`tre personal autorizat.

 4.4.14 Verdere asupra sistemului complet
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 4.4.15 Schema hidraulic` principal` pentru cazan
 Schema de instalare a cazanului Mario intr-o instala\ie de [nc`lzire cu vas de expansi-
une deschis.

1 - cazan MARIO
2 - supap` de siguran\`
3 - boiler acm
4 - supap` de sens
5 - pompacircula\ie 1
6 - robinet de control
7 - vas de expansiune
8 - robinet de control
9 - robinet de amestec
10 - pomp` de circula\ie 2
11 - robinet de control

12 - filtru ap`
13 - robinet ac\ionat termic
14 - supap` de sens
15 - termosta de contact
16 - acumulator de caldur`
17 - sistem de alimentare automat`
18 - robinet de golire
22 - aerisitor automat
23 - supap` de siguran\`
24 - supap` de sens

 Dup` terminarea instal`rii si efectuarea PIF-ului se vor completa documentele nec-
esare si originalele se vor [nm@na lientului.

 5. PIF
 Punerea [n fuc\iune (PIF) a sistemului se va efectua numai de c`tre personal autorizat.

 5.1 Cerin\ele de baz`
- pele\ii trebuie s` fie usca\i. Pele\ii trebuiesc stoca\i [n camere bine ventilate;
- distan\a minim` dintre cazan ]i rezerva de pele\i trebuie respectat`;
- distan\a optim` [ntre cazan ]i rezervorul de pele\i este de 1000 mm;
- se recomand` ca [n camera cazanului s` existe un sting`tor de foc.
 Sistemele de [nc`lzire cu vas de expansiune deschis pemit contactul direct [ntre apa, 
utilizat` ca agent termic ]i aerul atmosferic. Din acest motiv se intampl` dou` lucruri cu 
agentul termis: odat` absoarbe aer ]i agentul termic devine coroziv, se recomanda adaosul 
deinhibitor, al doilea lucru, apa se evapora ]i este necesar periodic adaosul de apa [n sistem, 
astfel [nc@t pe parcursul func\ion`rii instala\ieie de [nc`lzire, nivelu apei s` fie constant. Apa 
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ad`ugata trebuie s` fie apropiat` ca temperatura, sau s` se adauge [n cantit`’i mici pentru a 
feri instala\ia ]i cazanul de stres termic.
 Dac` instala\ia de [nc`lzire nu va fi utilizat` o perioad` de timp mai lung`, se reco-
mand` golirea instala\iei pentru a preveni [nghe\ul apei [n instala\ie. Totodat` trebuie sub-
liniat faptul ca prezen\a apei in cazan previne corodarea acestuia.

 5.2 Pornirea sistemului
- se va \ine seama de instruc\iunile ]i recomand`rile din prezentului manual;
- orice interven\ie neautorizat` la sistem (cazan+arz`tor) va duce la pierderea garan\iei, 
produc`torul ]i importatorul nu-]i asum` nici o obliga\ie in caz de accident sau daune prov-
enite din astfel de cazuri;
- sistemul trebuie verificat periodic de c`tre personal autorizat;
- orice  modific`ri ale reglajelor capacit`\ii termice peste valoarea maxim` nu sunt permise;
- cenu]a colectat` [n urma cur`\arii cazanului se va depozita [n containere speciale, se va 
r`ci. Cenu]a rezultat` [n urma arderii pele\ilor din lemn se consider` fertilizator natural ]i se 
poate [ntrebuin\a ca atare.

 5.2.1 Panoul de control al cazanului

- Intrerup`torul pentru alimentare electric`, porne]te sau opre]te alimentarea electric` a sis-
temului;
- termostatul pentru operare serve]te la impunerea temperaturii agentului termic, func\ie de 
valoarea impus` ]i cea existent`. pompa de circula\ie poate fi activ` sau nu, iar arz`torul de 
pele\i poate comanda o nou` [nc`rc`tur` de pele\i ]i va incepe arderea sau nu;
- termostatul de supratemperatur`, este un element de sigura\` ce impune oprirea sistemului 
[n cazul [n care temperatura agentului termic dep`]e]te valoarea maxim admis`, temperatu-
ra setat` din fabric` pentru oprirea sistemului este de 95 oC;
- butonul PORNIT/OPRIT trimite semnal c`tre arz`torul de pele\i;
- termomanometrul indic` temperatura ]i presiunea agentului termic din instala\ie;
- indicatoul de supratemperatur` indic` atingerea temperaturii la care intr` [n func\iune ter-

Indicator START
Termostat supratemperatur`

Indicator supratemperatur`

Siguran\` electric`

Intrerup`tor alimentare
electric`

Termomanometru Termostat de operare

Buton PORNIT/OPRIT
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mostatul de supratemperatur`;
- indicatorul START semnalizeaz` pornirea arz`torului de pele\i;
- siguran’a electric` protejeaz` sistemul la supra[nc`rcare.

 5.2.2 Alimentarea electric` a cazanului
 Conectarea electric` a sistemului se va efectua la u priz` de curent cu respectarea 
legilor ]i regulamentelor [n vigoare pentru re\elele de alimentare electric`.

 5.2.3 Preg`tirea sistemului pentru pornire
 Inainte de pornirea sistemului, ]necul pentru transportul pele\ilor se va umple cu pele\i 
pentru a fi gata ca la comanda arz`torului sa alimenteze cu cantitatea de peleti necesara.
 Se ac\ioneaz` [ntrerup`torul principal de pe panoul de comand` pentru a alimenta 
electric sistemul. Arzatorul se va alimenta electric prin ac\ionarea butonului PORNIT/OPRIT 
de pe panoul de control al cazanului. Dac` exist` cerere de c`ldur` arz`torul va porni, dac` 
nu, acesta intr` [n a]teptare p@n` va exista cererea de c`ldur`.
 Dac` la pornirea cazanului se observ` c` iese fum pe la u]a de vizitare sau pe 
la flan]a arz`torului se va verifica tirajul la co] sa fie m`car minimul necesar ]i apoi 
etan]eitatea garniturilor pe unde iese fum. Este posibil ca fumul s` ias` ]i dac`  ju este bine 
dozat` cantitatea de combustibil pentru aprindere, este prea mare. {n acest caz se va apela 
la un servicier autorizat pentru reglarea parametrilor arderii.

 5.2.4 Parametrii de operare ai cazanului
 Modul de operare al cazanului este direct determinat de pozi\ionarea termostatului de 
lucru ]i de eventualul termostat de camer`.

 5.2.5 Ajustarea parametrilor de func\ionare ai arz`torului de pele\i
 {n manualul arz`torului de pele\i GP20+ sunt explica\i care sunt parametrii ce se 
pot ajusta ]i modul de reglare al acestora. Trebuie ]tiut ca din fabric`, ace]ti parametrii 
sunt regla\i pentru func\ionare optima [n gama de puteri descris` [n acest manual. Puterea 
arz`torului se poate regla printr-un poten\iometru de pe arz`tor, este bine ca acest reglaj sa 
fie facut la PIF de c`tre personal specializat.
 {n timpul oper`rii normale a arz`torului acesta poate intra [n stare de alarm` din di-
verse motive. Aceste st`ri de alarm` sunt semnalizate prin intermediul LED-urilor de pe 
arz`tor, semnificati semnaliz`rilor este descris` [n manualul arz`torului.
 Alarmele de func\ionare ale arz`torului ]i [n special alarma pentru e]uare aprindere se 
datoreaz` [n principal calit`\ii pele\ilor utiliza\i, a con\inutului de cenu]` ]i a durabilit`\ii aces-
tora.
 
 5.2.6 Modul principal de operare al sistemului
 Dup` ce arz`torul a pornit automar datorit` [ndeplinirii condi\iilor de start ]i dup` ce 
combustibilul s-a aprins cu succes, arderea se stabilizeaz` ]i repede cazanul se [nc`lzeste ]i 
[]i atinge temperatura impus` prin termostatul de lucru fiind capail s` furnizeze instala\iei de 
[nc`lzire apa cald` necesar` mentinerii condi\iilor ambientale cerute.
 Se recomand` ca temperatura returului sa fie  mai mare de 60 oC, [n acest sens 
trebuie efectuate toate reglajele necesare pentru ca acest lucru s` se [nt@mple.
 Dac` temperatura returului este mai mic` de 60 oC chiar dac` temperatura turului 
este la maxim, se va verifica dac` capacitatea termic` a cazanului a fost corect aleasa func\
ie de capacitatea termic` necesar` instala\iei de [nc`lzire.
 Pentru a iminua la maxim procesul de condens [n cazan la pornire se va prevede de 
catre instalator un circuit de by-pass cu termostat, care va deschide ie]irea agentului c`tre 
instala\ia de [nc`lzire numai dup` ce turul a atins temperatura de 60 oC.
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 5.3 Controlul capacit`\ii termice a sistemului
 Se face prin controlul cantita\ii de pele\i alimenta\i de sistem, acest lucru se face cu 
ajutorul poten\iometrului de pe arz`tor.
 Aten\ie! {n cazul [n care a\i schimbat tipul de pele\i utiliza\i trebuie ajustat` capacitatea  
termic` a sistemului func\ie de caracteristicile noului combustibil.

 5.3.1 Sc`derea capacit`\ii termice a sistemului
 Se face prin rotirea poten\iometrului [n sens antiorar.
 Aren\ie! Nu sc`de\i capacitatea termic` a sistemului sub minimum necesar, va scade 
eficien\a sistemului ]i fiabilitatea acestuia.

 5.3.2 Cre]terea capacit`\ii termice a sistemului
 Se face prin rotirea [n sens orar a poten\iometrului. 
 Aten\ie! Cre]terea capacit`\ii sistemului peste necesarul termic va duce la 
supra[nc`lzirea sistemului, poate duce la deformarea termica a unor componente ]i [n final la 
detriorarea sistemului.

 5.4 Reglarea combustiei
 Reglarea combustiei este descris` [n am`nunt [n manualul arz`torului. reglarea 
combustiei urm`re]te ob\inerea unei arderi totale a combustibilului pentru a ob\ine eficien\a 
maim`, dar ]i reducerea la maxim a noxelor rezultate [n urma procesului de ardere.

 5.5 Oprirea sistemului
 Se face prin trecerea [ntrerup`torului electric de pe tabloul cazanului [n pozi\ia OPRIT. 
{n cazul [n care sistemul nu va func\iona pentru o prioad` relativ scurt` de timp este reco-
mandat s` se [ndep`rteze cenu]a din  schimbatorul de c`ldura ]i din cenu]ar.
 In cazul opririi de lung` durat` este obligatoriu cur`\area depozitelor de cenu]` din ca-
zan ]i arz`tor, men\inerea lor pe durat` mare duce la corodarea prematur` a sistemului. De 
asemenea se recomand` s` lua\i m`surile necesare [mpiedic`rii accidentelor ce pot surveni 
datorit` posibilului [nghe\ al apei [n instala\ie.

 5.6 {nchiderea sistemului
 Oprirea sistemului se efctueaz` prin trecerea [ntrerup`torului [n pozi\ia OPRIT. [n 
acest moment ventilatorul arz`torului va mai func\iona o perioad` de timp pentru a asigura 
aerul necesar arderii complete a pele\ilor r`ma]i [n arzator dupa care sistemul se opre]te.
 Dup` aceast` se opre]te ]i func\ionarea cazanului prin [ntreruperea aliment`rii elec-
trice de la [ntrerup`torul gneral. Se recomand` cur`\area depozitelor de cenu]`.
 Oprirea de urgenta a sistemului se poate datora:
- apari\iei unei alarme [n func\ionarea arzatorului, caz [n care alarma este semnalizat` cu 
ajutorul LED-urilor de pe arz`tor, semnifica\ia semnaliz`rilor este descris` [n cartea tehnic` a 
arz`torului;
- supra[nc`lzirii cazanului, atunci termostatul de supra[nc`lzire opre]te func\ionarea sis-
temului, reactivarea acestuia se poate face numai manual dup` ce s-a [ndep`rtat cauza 
supra[nc`lzirii.
 In cazul opririi f`r` nici o semnalizare ]i aparent f`r` o cauz` exact`, se recomand` 
apelarea unui servicier autorizat.

 5.7 Instruirea utilizatorului
 Utilizatorul va fi instruit de c`tre personalul autorizat care a efectuat PIF-ul, [n cea ce 
priveste:
- modul de alimentare cu pele\i;
- efectuarea aprinderii;
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- operarea sistemului;
- reglaje ce se pot efectua de c`tre utilizator;
- cur`\area ]i intre\inerea sistemului;
- modul de interpretare a semnalizarilor sistemului;
- reguli de siguran\` [n exploatare.
 utilizatorul are obliga\ia [nsu]irii depline a informa\iilor din acest manual, pentru even-
tualele accidente survenite ca urmare a unei utiliz`ri incorecte, produc`torul ]i importatorul 
nu-]i asum` nici o responsabilitate.

 Este important s` se sublinieze utilizatorului c` un sistem curat, f`r` depuneri de 
cenu]` este un sistem sigur ]i care are o func\ionare eficient`. Cur`\area cenu]ii se face 
dup` ce sistemul s-a r`cit. Toate elementele sistemului care au fost demontate pentru cur`\
are trebuiesc corect montate la loc pentru ca sistemul s` func\ioneze bine [n continuare. 
Nu trebuiesc for\ate la manevrare nici o component` a sistemului. Cur`\area sistemului de 
cenu]` se va efectua cu sculele din dotarea cazanului.

 5.8 Siguran\a [n exploatare
 Toate componentele sistemului sunt proiectate ]i fabricate cu respectarea directivelor 
de securitate europene prev`zute pentru astfel de sisteme.
 Eventualele accidente ce se pot [nt@mpla au urm`toarele cauze:
- operarea incorect` a cazanului;
- operarea incorect` a arz`orului;
- punerea [n func\iune a sistemului de c`tre personal f`r` calificare ]i certificarea necesar`;
- nu sunt respectate instruc\iunile de siguran\`.

 Principalele accidente ce pot apare ca urmare a cauzelor de mai sus sunt:
- accidente termice;
-accidente electrice;
- accidente mecanice;
- sufoc`ri datorate sc`p`rilor de gaze de ardere, neeta]eitate, sau c`min ineficient.

 5.9 Probleme [n func\ionare ]i remedii
 

Nr. 
crt Defect Cauza Mod de reparare

1
Energia cedata 
in camera este 
redusa

Capacitatea termica 
a arzatorului este 
insuficienta

Se va regla puterea arzatorului si 
parametrii arderii

Termostatul de lucru 
reglat la temperatura prea 
mica

Se va creste temperatura impusa 
termostatului de lucru

Termostatul de camera 
(daca este conectat) fixat 
la temperatura prea mica

Se va regla termostatul de camera

2
Energia cedata 
in camera este 
prea mare

Temperatura setata la 
termostatul de lucru este 
prea mare

Se va reduce temperatura impusa prin 
termostatul de lucru, se recomanda sa 
nu se reduca sub 60 oC.

Termostatul de camera 
(daca este conectat) are 
temperatura impusa prea 
mare

Se va regla termostatul de camera
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3

Arzatorul 
functioneaza, 
dar nu exista 
ardere

Nu exista semnal de 
START de la tabloul 
cazanului

Verificati functionarea tabloului 
cazanului de ardere

4
Aprindere 
dificila a 
combustibilului

Combustibil de calitate 
inferioara

Este necesara schimbarea 
combustibilului in general cu unul mai 
uscat

5 Supraincalzirea 
cazanului

Cazanul nu poata sa 
cedeze catre agentul 
termic caldura emisa de 
arzator,  parametrii de 
ardere nu sunt corect 
alesi sau arzatorul 
incorect ales

Se vor verifica parametrii de ardere 
setati si se vor alege unii conformi 
cu necesarul. Operatia se va efectua 
numai de catre servicier autorizat

6 Combustibilul 
nu se aprinde

Lipseste combustibilul din 
buncar

Se va incarca buncaul cu combustibil, 
se va incarca manual sistemul de 
alimentare

Lipseste combustibilul 
in camera de ardere a 
arzatorului

Nu se poate face alimentarea cu peleti 
datorita blocarii snecului cu sparturi de 
peleti, sau nu s-a setat corect timpul 
de alimentare cu peleti. 

Exista peleti in camera 
de ardere a arzatorului, 
dar nu se aprind sau sunt 
incinerati dar nu se obtine 
ardere constanta

Rezistenta electrica nu functioneaza 
normal sau camera de ardere este 
murdara sau trebuie reglati parametrii 
de ardere.

Senzorul optic defect, nu 
detecteaza flacara

Senzorul optic trebuie curatat sau 
inlocuit

7
Arzatorul nu 
functioneaza 
sau se opreste

Nu exista alimentare 
electrica

Verificati alimentarea electrica, inclusiv 
cablurile de conectare

Absenta semnalului de 
START de la cazan

Verificati functionarea tabloului de 
control al cazanului si starea cablului 
de legatura dintre arzator si cazan.

Verificati ca tensiunea de alimentare 
sa fie de 230V/50 Hz

Arzatorul a intrat in stare 
de alarma

Verificati semnalul de alarma si 
cauzele care au determinat intrarea in 
starea de alarma

Arzatorul nu porneste 
desi exista semnal de 
START

Arzatorul a intrat in stare de alarma, 
verificati cauza.

Siguranta fuzibila s-a topit Verificati cauza si inlocuiti siguranta 
fuzibila.

8

Flacara pare 
opaca si se 
observa fum la 
iesirea pe cos

Calitate slaba a 
combustibilului

Se recomanda inlocuirea peletilor si 
reglarea parametrilor de ardere

Parametrii de ardere nu 
sunt optim reglati

Se vor regla parametrii de ardere de 
catre servicier autorizat

9

Aprinderea 
peletilor s-a 
efectuat cu 
succes, dar 
arzatorul nu 
detecteaza 
flacara stabila

Pozitionare incorecta a 
senzorului optic Se va corecta pozitia
Senzorul optic este 
murdar

Se va curata senzorul optic, fara 
solventi

Senzorul optic este defect Se inlocuieste senzorul optic
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10
Operarea 
arzatorului nu 
este stabila

Functionare defectuoasa 
a senzorului optic

Verificati modul e functionare a 
senzorului optic

Parametrii de operare ai 
unitatii de control au fost 
schimbati

Verificati pozitionarea potentiometrului 
de reglaj al puterii
Verificati parametrii de reglaj ai 
controlerului electronic, numai de catre 
servicier autorizat

Pozitionarea clapetei de 
reglaj este incorecta

Verificati si ajustati pozitionarea 
corecta a clapetei de aer, numai 
servicier autorizat

11
Prezenta 
peletilor nearsi 
in cenusa

Combustie ineficienta
Este necesar sa verificati reglajul 
aerului de combustie, numai servicier 
autorizat

12

Prezenta zgurei 
in cenusa si 
zgura depusa 
in camera 
de ardere a 
arzatorului

Combustibilul are un 
continut de cenusa prea 
mare

Se va schimba combustibilul

Arzatorul functioneaza la 
o putere prea mare

Scadeti capacitatea termica a 
arzatorului

13 Arzatorul a 
intrat in alarma

Una din cauzele pentru 
care arzatorul intrea in 
alarma

Verificati semnalizarea LED-urilor, 
identificati cauza si eliminati-o

14

Arzatorul s-a 
oprit si dupa 
resetarea 
manuala 
functioneaza 
normal

Senzoerul optic adre 
carenta in functionare

Verificati cantitatea d peleti introdusa 
de snec la aprindere. Verificati modul 
de functionare al senzorului optic

15 Temperatura 
mare a fumului

Cazanul murdar, 
transferul termic nu se 
efectueaza corect

Este necesara curatarea cazanului

16

Iese fum in 
camera unde 
este insaat 
cazanul

Caminul de fum infundat, 
blocat cu cenusa

Se va curata caminul de fum si ductul 
de fum
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 6. Schema electric` a cazanului


