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1 Explicarea simbolurilor și instrucţiuni de siguranţă
1 Explicarea simbolurilor și instrucţiuni de siguranţă

1.1 Explicatii simboluri

Mesaje de avertizare

Cuvintele de semnalizare de la începutul unui mesaj de 
avertizare sunt caracteristice pentru tipul și gravitatea 
consecinţelor care pot apărea dacă nu se iau măsurile 
pentru evitarea pericolului.
• ATENŢIE semnalizează că pot rezulta daune 

materiale.
• PRECAUŢIE semnalizează că pot rezulta daune 

corporale ușoare până la daune corporale grave.
• AVERTIZARE semnalizează că pot rezulta daune 

corporale grave.
• PERICOL semnalizează că pot rezulta daune 

corporale periculoase.

Informaţii importante

Alte simboluri

1.2 Instrucţiuni de siguranţă
Prezentele instrucţiuni de instalare și întreţinere 
cuprind informaţii importante cu privire la montajul, 
punerea în funcţiune și întreţinerea în condiţii de 
siguranţă și în mod profesional al/a cazanului cu focar 
presurizat Logano GE615. 

Instrucţiunile de instalare și întreţinere sunt adresate 
specialistului, care deţine cunoștinţe temeinice bazate 
pe experienţa și pregătirea dobândită în ceea ce 
privește instalaţiile de încălzire și instalaţiile de gaz.

Pentru instalarea și operarea instalaţiei respectaţi 
normele și directivele naţionale specifice.

Folosiţi numai piese de schimb originale de la Buderus. 
În cazul defecţiunilor care au apărut în urma utilizării 
unor piese de schimb nelivrate de Buderus, societatea 
nu își asumă nicio responsabilitate.

Pericol de moarte prin explozia gazelor inflamabile
Mirosul de gaze indică existenţa pericolului de 
explozie!

B Fără foc deschis. Nu fumaţi. Nu folosiţi bricheta.
B Evitaţi formarea de scântei. Nu acţionaţi 

întrerupătoarele electrice și nu utilizaţi telefonul, 
ștecherul sau soneria.

B Închideţi instalaţia principală de blocare a gazului.
B Deschideţi ferestrele și ușile.
B Avertizaţi locuitorii casei, dar nu acţionaţi soneria.
B Contactaţi telefonic societatea de alimentare cu gaz 

din exteriorul clădirii.
B La scurgeri sesizabile părăsiţi imediat clădirea, 

împiedicaţi pătrunderea altor persoane, informaţi 
poliţia și pompierii din afara clădirii.

Indicaţii pentru clienţi:
B Dispuneţi realizarea montajului, a racordului de 

alimentare cu combustibil și cu gaze de ardere, a 
lucrărilor de primă punere în funcţiune, a conexiunii 
electrice, a lucrărilor de service și de întreţinere 
numai de către o firmă de specialitate.

B Lucrările la părţile conductoare de gaz se vor 
efectua numai de către o firmă de specialitate 
autorizată ISCIR.

Pericol de moarte prin otrăvire
Alimentarea cu o cantitate insuficientă de aer poate 
provoca pericole ca urmare a evacuarii gazelor arse!

B Vă rugăm să vă asiguraţi că orificiile pentru aer 
proaspăt și uzat nu s-au micșorat sau închis.

B Atunci când neconformitatea nu este remediată 
imediat, cazanul nu trebuie exploatat.

B Informaţi în scris utilizatorul cu privire la 
neconformitati și pericol.

Puteţi recunoaște mesajele de avertizare 
prin fundalul de culoare gri, triunghiul de 
avertizare și chenarul în care sunt 
încadrate.

Dacă există pericol de electrocutare, 
semnul de exclamare din triunghi va fi 
înlocuit de simbolul fulger.

Informaţiile importante care nu presupun 
un pericol pentru persoane sau bunuri sunt 
semnalizate prin simbolul alăturat. Acestea 
sunt încadrate de linii deasupra textului și 
sub text

Simbol Semnificaţie

B Etapă de operaţie

Trimitere la alte texte din document 
sau la alte documente

• Enumerare/listă de înregistrări

– Enumerare/listă de înregistrări (al 2-lea 
nivel)

Tab. 1
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1 Explicarea simbolurilor și instrucţiuni de siguranţă
Pericol de moarte prin șoc electric atunci când 
echipamentul este deschis
B Înainte de a deschide echipamentul decuplati-l de la 

reţeaua de energie electrică prin intermediul 
întrerupătorului de siguranţă pentru încălzire sau 
izolaţi instalaţia de reţea cu ajutorul siguranţei 
corespunzătoare din casă.

B Asiguraţi-vă că nu există posibilitatea unei conectări 
accidentale a cazanului.

Pericol de incendiu cauzat de materiale și lichide 
inflamabile
B Nu depozitaţi materiale sau lichide inflamabile în 

apropierea directă a cazanului.

Defecţiuni ale cazanului cauzate de montarea 
necorespunzătoare
B Respectaţi normele tehnice, precum și normele din 

domeniul construcţiilor și dispoziţiile legale 
referitoare la instalarea și exploatarea cazanelor.

Defecţiuni ale cazanului cauzate de lucrările 
incorecte de curăţare și întreţinere
B Lucrările de curăţare și de întreţinere trebuie 

efectuate o dată pe an. În cadrul acestor lucrări se 
va verifica dacă întreaga instalaţie de încălzire, 
inclusiv sistemul de neutralizare, funcţionează în 
mod ireproșabil.

B Deficienţele trebuie remediate imediat pentru a evita 
defectarea cazanului.

Defecţiuni ale cazanului cauzate de îngheţ
Dacă aparatul de reglare nu este în funcţiune, cazanul 
poate îngheţa.

B În cazul în care există pericolul de îngheţ, protejaţi 
instalaţia de încălzire împotriva îngheţului. Atunci 
când aparatul de reglare este oprit, evacuaţi apa din 
cazan, din boiler și din ţevile instalaţiei de încălzire.

Vătămări corporale și prejudicii materiale cauzate 
de erorile de utilizare
Erorile de utilizare pot cauza vătămări corporale și/sau 
prejudicii materiale.

B Asiguraţi-vă că echipamentul nu este utilizat de 
copii când nu sunt supravegheaţi și că acesta nu va 
constitui obiectul lor de joacă.

B Asiguraţi-vă că au acces numai persoanele care 
sunt în măsură să exploateze echipamentul în mod 
adecvat.

Consilierea clientului
B Înmânaţi clientului prezentele instrucţiuni de 

instalare și de întreţinere.
B Explicaţi clientului modul de funcţionare și deservire 

a echipamentului.
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2 Date despre produs
2 Date despre produs

2.1 Privire de ansamblu asupra 
produsului

Cazanul este un cazan de joasă temperatură conform 
DIN EN 303 pentru motorină sau gaz cu reglare 
oscilantă a temperaturii apei din cazan fără 
temperatură minimă de retur.

Componentele principale ale cazanului cu focar 
presurizat Logano GE615 sunt:
• Corpul cazanului transmite apei de încălzit căldura 

produsă de un arzător.
• Învelitoarea cazanului și protecţia termică împiedică 

pierderea de energie.
• Aparatul de reglare servește la monitorizarea și 

coordonarea tuturor componentelor electrice ale 
cazanului.

Fig. 1 Cazan cu focar presurizat Logano GE615

1 Învelitoarea cazanului (manta)
2 Protecţia termică
3 Corpul cazanului
4 Aparat de reglare

2.2 Utilizarea conform destinaţiei
Cazanul cu focar presurizat Logano GE615 este 
destinat prepararii agentului termic pentru sistemul de 
încălzire. Se pot utiliza toate tipurile de arzătoare pe 
motorină respectiv gaz verificate pentru examinarea de 
tip conform EN 267 sau EN 676, cu condiţia ca sfera 
acestora de utilizare să corespundă datelor tehnice ale 
cazanului.

O altă utilizare nu este conformă cu destinaţia. Daunele 
apărute în această situaţie nu sunt acoperite de 
garanţia produsului.

2.3 Declaraţie de conformitate EG
Acest produs corespunde în construcţia și 
comportamentul său de funcţionare normelor 
europene, precum și cerinţelor specifice fiecărei ţări. 
Conformitatea este marcată cu simbolul CE.

Declaraţia de conformitate a produsului este disponibilă 
pe internet pe site-ul www.buderus.de/konfo sau poate 
fi solicitată la reprezentanţa locală Buderus.
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2 Date despre produs
2.4 Date tehnice

Fig. 2 Racorduri și dimensiuni

Date tehnice și dimensiuni

Dimensiunea 
cazanului

kW 570 660 740 820 920 1020 1110 1200

Elemente pentru 
cazan

Număr 9 10 11 12 13 14 15 16

Putere termică 
nominală

kW 511 –  
570

571 –  
660

661 –  
740

741 –  
820

821 –  
920

921 –  
1020

1021 
–  

1110

1111 
–  

1200

Putere termică 
ardere

kW 546,6 
–  

616,2

610,7 
–  

713,5

707,0 
–  

800,0

792,5 
–  

886,5

878,1 
–  

994,6

985,0 
–  

1102,0

1092,0 
–  

1200,0

1188,0 
–  

1297,0

Lungime totală 
cazan (LG)

mm 1926 2096 2266 2436 2606 2776 2946 3116

Lungime corp 
cazan (LK)

mm 1804 1974 2144 2314 2484 2654 2824 2994

Punere în operă 
element pentru 
cazan liber

mm Lăţime 1096/înălţime 1640/adâncime 170

Punere în operă 
corp cazan

mm Lăţime 1096/înălţime 1640/lungime LK

Lungime cameră de 
ardere (LF)

mm 1525 1695 1865 2035 2205 2375 2545 2715

Diametru cameră 
de ardere

mm 680

Adâncime ușă 
arzător

mm 145

Masă, netă1) kg 2505 2747 2990 3232 3475 3710 3953 4147

Tab. 2 Date tehnice și dimensiuni
1)Masa fără ambalaj este cu 4 – 5 % mai mică.
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2 Date despre produs
Date tehnice și dimensiuni

Volum de apă l 561 621 681 741 801 861 921 981

Volum camera de ardere l 922 1027 1132 1237 1342 1447 1552 1657

Temperatura gazelor 
arse1) sarcină parţială 
60 %

°C 140

Temperatura gazelor 
arse1) sarcină completă

°C 170 –  180

Debitul masic al gazelor 
arse, motorină, sarcină 
parţială 60 %

°C 0,1537 0,1778 0,1995 0,2207 0,2479 0,2750 0,2992 0,3234

Debitul masic al gazelor 
arse motorină, sarcină 
completă2)

kg/s 0,2320
–  
0,2615

0,2592 
–  

0,3028

0,3001 
–  

0,3396

0,3364 
–  

0,3763

0,3727 
–  

0,4222

0,4181 
–  

0,4678

0,4635 
–  

0,5093

0,5043 
–  

0,5505

Debitul masic al gazelor 
arse gaz, sarcină 
parţială 60 %

kg/s 0,1542 0,1785 0,2002 0,2215 0,2488 0,2760 0,3003 0,3246

Debitul masic al gazelor 
arse gaz, sarcină 
completă2)

kg/s 0,2328 
–  

0,2625

0,2602 
–  

0,3039

0,3012 
–  

0,3408

0,3376 
–  

0,3776

0,3741 
–  

0,4237

0,4196 
–  

0,4694

0,4652 
–  

0,5112

0,5061 
–  

0,5525

Conţinut de CO2, 
motorină

% 13

Conţinut de CO2, gaz % 10

Presiune de refulare 
necesară (tiraj necesar)

Pa 0

Rezistenţă pe partea 
gazului de încălzire

mbar 2,4 3,4 4,2 4,2 4,1 4,5 5,4 5,8

Temperatură pe tur 
admisibilă3)

°C 1104)

100 –  1205)

Suprapresiune de lucru 
admisibilă

bar 6

Constantă maximă de 
timp T regulator 
temperatură

s 40

Constantă maximă de 
timp T sistem de 
control/limitator

s 40

Tab. 3 Date tehnice și dimensiuni
1) Conform DIN EN 303. Temperatura minimă a gazelor arse pentru calcularea coșului de fum conform 
DIN 4704 este cu cca 12 K mai scăzută.
2) Datele privind sarcina completă fac referire la intervalul superior și inferior al puterii termice nominale.
3) Limită de siguranţă (limitator de temperatură de siguranţă). Temperatură pe tur maximă posibilă = limită 
de siguranţă (limit.temp.sig.) – 18 K. 
Exemplu: 
Limită de siguranţă (limit.temp.sig.) = 100 °C, temperatură pe tur maximă posibilă = 100 – 18 = 82 °C.
4) Temperatură tur admisibilă pentru Elveţia.
5) În conformitate cu normele și reglementările naţionale specifice (pentru toate ţările)
Logano GE615 - Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 7



2 Date despre produs
2.5 Accesorii 
Accesoriile pot fi găsite în suportul de vânzare.

Utilizaţi numai piese originale.

Ţara Germania

Combus-
tibili

Motorină EL conform 
DIN 51 603

Gaz lichefiat GPL Gaz metan Biogaz 
(condiţii speciale 
de exploatare)

Observaţie Cazanul poate funcţiona numai cu combustibilii indicaţi.

Ţara Austria

Combus-
tibili

Motorină EL 

Motorină L (ţiţei ușor 
„Schwechat 2000“)

Gaz lichefiat GPL Gaz metan Biogaz 
(condiţii speciale 
de exploatare)

Observaţie Cazanul poate funcţiona numai cu combustibilii indicaţi.

Cerinţele stipulate în art. 15a B-VG cu privire la emisie și randament au fost îndeplinite.

Dacă folosiţi motorină L (ţiţei ușor „Schwechat 2000“) trebuie să efectuaţi lucrări de curăţare și 
întreţinere de două ori pe an.

Ţara Elveţia

Combus-
tibili

Motorină EL Gaz lichefiat GPL Gaz metan Biogaz 
(condiţii speciale 
de exploatare)

Observaţie Cazanul poate funcţiona numai cu combustibilii indicaţi.

Puterile prezentate în tabelul „Date tehnice și dimensiuni“ sunt puteri nominale.

În regimul practic de funcţionare, se scade uneori sub anumite valori din intervalul de putere 
menţionat în scopul respectării prescripţiilor LRV.

Ţara Polonia

Combus-
tibili

Motorină EL Gaz lichefiat GPL Gaz metan Biogaz 
(condiţii speciale 
de exploatare)

Observaţie Cazanul poate funcţiona numai cu combustibilii indicaţi.

Conform PN-91/21B-2414 (p.2.5), cazanele cu o putere mai mare de 100 kW trebuie dotate la faţa 
locului cu o protecţie la lipsă apă (SYR tip 933.1).

Ţara Toate ţările

Combus-
tibili

Motorină EL

(Vâscozitate max. 
6,0 mm2/s bei 20 °C)

Gaz lichefiat GPL Gaz metan Biogaz 
(condiţii speciale 
de exploatare)

Observaţie Cazanul poate funcţiona numai cu combustibilii indicaţi.

Lucrările de curăţare și de întreţinere trebuie efectuate o dată pe an. Verificaţi întreaga instalaţie în 
privinţa funcţionării ireproșabile. Remediaţi imediat deficienţele găsite.

Tab. 4 Combustibili 
Logano GE615 - Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!8



3 Norme
3 Norme

3.1 Locaţia echipamentului

3.2 Calitatea apei pentru preparaea 
agentului termic

B Pentru folosirea corectă și pregătirea apei de 
umplere, respectiv de completare trebuie să 
respectaţi în mod obligatoriu registrul de exploatare 
atașat suportului tehnic.

B Notaţi cantitatea și proprietăţile apei de alimentare 
în registrul de exploatare.

3.3 Eliminarea ca deșeu și reciclarea
B Eliminaţi în mod ecologic componentele instalaţiei 

de încălzire care trebuie înlocuite cu ajutorul unui 
punct autorizat de eliminare la deșeuri.

B Eliminaţi materialul folosit la ambalare ca deșeu 
conform normelor de mediu.

4 Montaj

4.1 Verificarea volumului de livrare
Cazanul poate fi livrat în formă de corp niplat 
(asamblată) sau in forma deniplata (elemente 
individuale ale cazanului).

B Verificaţi în momentul livrării dacă ambalajul este 
intact.

B Verificaţi integritatea volumului de livrare.

4.1.1 Livrare in stare niplata

4.1.2 Livrarea in stare deniplata

La instalarea și exploatarea cazanului se 
vor respecta normele naţionale specifice!
Informaţiile de pe plăcuţa de identificare 
sunt definitorii și obligatorii.

ATENŢIE: Defecţiuni ale cazanului 
cauzate de îngheţ!
B Amplasaţi cazanul într-o încăpere 

protejată de îngheţ.

Componentă Bucată Ambalaj

Corpul cazanului 1 Palet

Elemente de etansare 1 Ladă

Piese de montaj 1 Ladă

Manta pachet A 1 Ladă

Manta pachet B 1 Ladă

Protecţia termică 1 Sac folie

Tab. 5 Volum de livrare (livrare in stare niplata)

Componentă Bucată Ambalaj

Element frontal, din spate, de 
mijloc cu racord superior de tur 
și ușa arzătorului

1 Palet

Elemente de mijloc (în funcţie 
de dimensiunea cazanului)

2 – 5 Palet

Piese de etansare unitate de 
bază 9 – 16 elemente

1 Ladă

Piese de etansare, completare 
(conţinut în funcţie de 
dimensiunea cazanului)

1 Ladă

Piese de montaj 1 Ladă

Manta pachet A 1 Ladă

Manta pachet B 1 Ladă

Protecţia termică 1 Sac 
folie

Set bară de ancorare cu 
pachete arcuri

Tab. 6 Volum de livrare (livrare in forma deniplata)
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4 Montaj
4.2 Scule și material auxiliar
Pentru montajul cazanului aveţi nevoie de sculele și 
materialele auxiliare prezentate (obiectele listate nu 
sunt cuprinse în volumul de livrare).

• Unealtă de presare pentru cazan 2.3
• Set de montaj (la cerere)
• Ciocan de mână și ciocan din lemn sau din cauciuc 

dur
• Pilă de finisat semirotundă
• Șurubelniţă (în cruce și dreaptă)
• Daltă plată, pană suport, fâșie de tablă
• Șurubelniţă SW 13, 19, 24, 36 și cheie tubulară 

SW 19
• Burete din sârmă, lavetă
• Pânză de șmirghel fină
• Perie de sârmă
• Ulei de mașină
• Solvent (benzină sau diluant)
• Nivelă, riglă gradată, cretă, dreptar

Fig. 3 Unealtă de presare pentru cazan 2.3 
(dimensiunea în mm)

1 Contraflanșă
2 Flanșă suplimentară
3 Dispozitiv de presare
4 Bară de tracţiune
5 Prelungire
6 Pană (dimensiune 2.3)

4.3 Distanţe recomandate faţă de 
perete

Pentru ușurarea montajului și lucrărilor de curăţare și 
întreţinere, ţineţi cont de distanţele faţă de perete 
recomandate. Respectaţi cel puţin dimensiunile 
minime indicate (valorile din paranteză).

Ţineţi cont de necesarul de spaţiu pentru rabatarea 
arzătorului.

Ușa arzătorului poate fi suspendată respectiv deschisă 
în/spre stânga sau în/spre dreapta.

Distanţa faţă de perete pe partea cu balamalele trebuie 
să corespundă cel puţin dimensiunii arzătorului ieșit 
(AB). Distanţă recomandată faţă de perete AB + 
100 mm.

Dacă distanţa este mai mică decât distanţele faţă de 
perete recomandate, nu este posibilă efectuarea 
lucrărilor de curăţare cu ajutorul setului de curăţare 
(accesorii) disponibil. Alternativ puteţi utiliza 
echipamente de curăţare mai scurte (cca 1 m) care pot 
fi montate sau puteţi efectua o curăţare umedă.

Fig. 4 Încăperea de amplasare și cazanul 
(dimensiuni exprimate în mm)

Ele-
mente

Unealtă de 
presare 

pentru fiecare 
butuc al 

cazanului

Piese de 
prelungire 

pentru fiecare 
butuc al 

cazanului

Lungime 
(total) 
mm

9 –  
16

1 3 3080

Tab. 7 Unealtă de presare pentru cazan dimensiune 
2.3 (complet în cutia pentru scule)

Dimensiunea cazanului Distanţa A (mm)

kW Elemente recomandată minim

570 –  
820

9 –  12 2300 1400

920 –  
1200

13 –  16 3000 1500

Tab. 8 Distanţe faţă de perete recomandate și 
minime
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4 Montaj
4.3.1 Fundaţie și bază pentru cazan
Amplasaţi cazanul pe o fundaţie cu o înălţime de 
50 – 100 mm (ţineţi cont de distanţele faţă de perete). 
Fundaţia trebuie să fie plană și orizontală. Marginea 
frontală a cazanului trebuie să fie înconjurată de 
marginea soclului.

Dacă nu utilizaţi baza pentru cazan (accesorii), În 
cadrul realizării fundaţiei se va include un cornier cu 
dimensiunea 100 x 50 x 8 mm sau oţel plat cu 
dimenasiunea 100 x 5 mm.

Fig. 5 Dimensiunile fundaţiei

4.4 Montarea corpului cazanului
Se face deosebire între livrarea in stare niplata si cea in 
stare deniplata: În cazul livrării in stare niplata, corpul 
cazanului a fost asamblat și verificat în vederea 
etanșeităţii încă din fabrică. În cazul în care corpul 

cazanului deja montat nu poate fi amplasat respectiv 
introdus ca unitate completă datorită condiţiilor de 
spaţiu, livrarea în stare deniplata permite montajul 
corpului cazanului la faţa locului.

În continuare este descris montajul corpului cazanului 
la livrarea în stare deniplata.

Pentru montajul ulterior în cazul livrării in stare niplata 
a se vedea Cap. 4.5, pagina 17.

4.4.1 Dispunerea elementelor pentru cazan

Fig. 6 Corpul cazanului montat

1 Fundaţie respectiv bază pentru cazan cu amortizare a 
sunetului

2 Colector de gaze arse
3 Elementul din spate
4 Element de mijloc cu branșament de tur
5 Elementul de mijloc
6 Bara de ancorare
7 Săgeata de direcţie montaj
8 Elementul din faţă
9 Ușa arzătorului cu placa arzătorului

Drept accesoriu vă oferim o bază pentru 
cazan cu amortizare a vibratiilor în corpuri. 
Baza pentru cazan împiedică transmisia 
vibratiei din corpuri spre fundaţia cazanului.

Număr 
elemente

L1 (fundaţie) L2 (lungimea 
oţelului)

9 1670 1470

10 1840 1640

11 2010 1810

12 2180 1980

13 2350 2150

14 2520 2320

15 2690 2490

16 2860 2660

Tab. 9 Dimensiunile fundaţiei pentru lungimi ale 
cornierului respectiv oţelului plat

PRECAUŢIE: Pericol de accidentare ca 
urmare a elementelor pentru cazan fixate 
necorespunzător!
B Pentru transportul elementelor pentru 

cazan utilizaţi mijloace de transport 
adecvate, de exemplu un cărucior 
pentru saci cu eclisă de strângere, un 
cărucior pentru scări sau trepte.

B În timpul transportului, protejaţi 
elementele individuale ale cazanului 
împotriva căderii de pe mij-locul de 
transport.

B Asiguraţi elementele pentru cazan 
împotriva căderii prin intermediul 
ajutorului de montaj (accesorii). Întâi 
fixaţi elementul din spate cu șuruburi pe 
ajutorul de montaj (  fig. 7).
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4 Montaj
Montajul corpului cazanului se realizează mereu din 
spate înspre faţă, adică elementul din spate 
( fig. 6, [3]) este montat întotdeauna primul, iar 
elemenul din faţă ( fig. 6, [8]) ultimul.

La asamblare, ţineţi cont de săgeţile pentru direcţia de 
montare ( fig. 6, [7])!

Ţineţi cont de poziţionarea corectă a elementului din 
mijloc cu racordul superior de tur ( fig. 6, [4])!

Montaţi corpul cazanului conform următoarelor 
instrucţiuni și imagini!

Fig. 7 Element din spate cu set de montaj montat

4.4.2 Îmbinarea cu nipluri a corpului cazanului
Pregătirea elementelor pentru cazan

B Înlăturaţi piuliţele și șaibele suport de pe șuruburile 
tip știft de la nivelul butucilor elementelor pentru 
cazan anterior montării elementului din faţă și a celui 
din spate.

B Amplasaţi elementul din spate și asiguraţi-l 
împotriva căderii prin intermediul suportului de 
montaj (  a se vedea fig. 7 și instrucţiunile separate 
de montaj).

B O posibilă bavură la nivelul butucilor va fi 
îndepărtată prin pilire.

Fig. 8 Debavurarea butucului

B Nuturile de etanșare se curăţă după caz cu o perie 
de sârmă și lavetă.

B Curăţaţi suprafeţele de etanșare ale butucilor cu o 
lavetă înmuiată în benzină.

B Aplicaţi suprafeţele de etanșare în mod uniform pe 
suprafeţele de etanșare ale butucilor.

Ajutorul de montaj este disponibil la 
cerere.

AVERTIZARE: Pericol de ardere cauzat de 
agenţi de curăţare ușor inflamabili!
B Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile de 

siguranţă aferente agentului de 
curăţare.

B Evitaţi flăcări, jăratic și formarea de 
scântei în timpul utilizării agentului de 
curăţare.

Următoarea etapă de montaj prevede 
pregătirea niplurilor pentru îmbinările de 
etanșare ale elementelor pentru cazan.
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4 Montaj
Fig. 9 Lubrifierea suprafaţelor de etanșare ale 
butucului

1 Suprafaţă de etanșare butuc superior
2 Suprafaţă de etanșare butuc inferior
3 Nut de etanșare

B Curăţaţi niplurile cu o lavetă îmnuiată în benzină și 
aplicaţi un strat uniform de substanţă de etanșare.

B Introduceţi niplurile drept în butucul superior (Gr. 4, 
181/70) și cel inferior (Gr. 2, 119/50) al elementului 
din spate.

B Introduceţi niplurile în cruce cu lovituri puternice de 
ciocan.

B Posibila bavură formată se va îndepărta cu ajutorul 
unei pile.

Fig. 10 Introducerea niplurilor

B Aplicaţi adezivul (grundul aderent) pe nuturile de 
etanșare

Fig. 11 Aplicarea adezivului pe nuturile de etanșare

1 Nuturi de etanșare

După fixarea cu ciocanul, niplul superior 
trebuie să iasă cca 43 mm iar cel inferior 
cca 32 mm din butucul corespunzător.

Pentru lipirea șnurului de etanșare, nuturile 
de etanșare trebuie să fie curate și uscate.

PRECAUŢIE: Risc pentru sănătate cauzat 
de apariţia aburilor și contactul cu pielea în 
timpul prelucrării materialelor precum 
adeziv, grund aderent sau substanţă de 
etanșare!
B Respectaţi instrucţiunile de prelucrare și 

siguranţă de pe ambalajele materialelor.
B Asiguraţi o bună aerisire a camerei de 

lucru.
B Purtaţi mănuși de protecţie pentru a 

evita contactul cu pielea.
B Eliminaţi produsul și recipientul acestuia 

ca deșeu care necesită o monitorizare 
specială (deșeu special).
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4 Montaj
B Introduceţi șnurul elastic de etanșare, începând în 
partea superioară a butucului, în nuturile de 
etanșare de pe partea frontală a elementului din 
spate printr-o ușoară apăsare.

B În punctul de îmbinare, suprapuneţi șnurul de etanșare 
pe o bucată de cca 2 cm și presaţi o bucată în cealaltă.

B Nu suprapuneţi șnurul de etanșare în partea stângă 
și dreaptă a punctelor de îmbinare ( fig. 12, [3]).

Fig. 12 Aplicarea șnurului de etanșare (șnur KM)

1 Nuturi de etanșare
2 Șnur de etanșare
3 Puncte de îmbinare

Pregătiţi primul element de mijloc 
(cu racordul superior de tur):

B O posibilă bavură la nivelul butucilor va fi 
îndepărtată prin pilire.

B Arcurile pentru etanșare trebuie să fie curate și 
uscate, eventual vor fi curăţate.

B Curăţaţi suprafeţele de etanșare ale butucilor cu o 
lavetă înmuiată în benzină.

Fig. 13 Pregătirea elementului de mijloc

1 Suprafaţă de etanșare a butucului
2 Arcuri de etanșare

B Aplicaţi suprafeţele de etanșare pe suprafeţele de 
etanșare ale butucilor.

B Aplicaţi adezivul (grundul aderent) pe arcurile de 
etanșare.

B Așezaţi elementul de mijloc, cu branșamentul de tur, 
cu butucul superior și inferior pe niplurile 
elementului din spate săgeata pentru direcţia de 
montaj indicând spre partea din spate.

B Fixaţi primul element de mijloc pe elementul din 
spate cu ajutorul unui ciocan din lemn sau din 
cauciuc dur.

Șnurul de etanșare (șnur KM) se va 
desfășura de pe rola livrată, în funcţie de 
lungimea necesară. Pentru introducerea în 
nutul de etanșare, șnurul se va dezlipi de 
pe hârtie (a nu se întinde).

PRECAUŢIE: Risc pentru sănătate cauzat de 
apariţia aburilor în timpul prelucrării 
materialelor precum adeziv, grund aderent 
sau substanţă de etanșare!
B Respectaţi instrucţiunile de prelucrare și 

siguranţă de pe ambalajele materialelor.
B Asiguraţi o bună aerisire a camerei de 

lucru.
B Purtaţi mănuși de protecţie pentru a evita 

contactul cu pielea.
B Eliminaţi produsul și recipientul acestuia ca 

deșeu care necesită o monitorizare 
specială (deșeu special).

Pentru ușurarea montajului, așezaţi 
elementul pentru cazan care trebuie 
montat mai întâi pe niplul butucului 
superior. Ulterior puteţi alinia elementul 
pentru cazan în funcţie de butucul inferior.

Înainte de a introduce niplurile pentru 
următorul element de mijloc, corpul parţial 
al cazanului trebuie strans cu ajutorul unei 
unelte de presare pentru cazan.
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4 Montaj
Fig. 14 Introducerea elementului de mijloc

1 Racordul de tur
2 Butucul superior
3 Săgeata de direcţie montaj
4 Butucul inferior
5 Ciocan din lemn sau din cauciuc dur

B Introduceţi flanșa de presiune cu piuliţe de 
tensionare pe barele de tracţiune.

B Introduceţi o bară de tracţiune prin butucul superior 
și una prin butucul inferior al corpului cazanului.

B Introduceţi contraflanșa pe barele de tracţiune și 
fixaţi-o cu câte o pană.

B Opriţi bara de tracţiune în mijlocul butucilor și 
strângeţi ușor uneltele de presare cu piuliţa de 
tensionare.

Fig. 15 Utilizarea uneltei de presare pentru cazan

1 Unealtă de presare pentru cazan (butucul inferior)
2 Unealtă de presare pentru cazan (butucul superior) 
3 Flanșă de presiune (sus)
4 Flanșă de presiune (jos)

B Așezaţi cheia cu clichet pe piuliţele de tensionare și 
presaţi elementele cazanului printr-o mișcare de 
strângere uniformă.

B Slăbiţi și îndepărtaţi unealta de presare pentru cazan.
B Verificaţi poziţia corectă a niplului.

Utilizaţi o unealtă de presare pentru 
cazan 2.3 ( fig. 3, pagina 10).

ATENŢIE: Defecţiuni ale cazanului 
cauzate de strângerea necorespunzătoare 
a elementelor cazanului sau o presiune de 
apăsare prea mare!
B Aveţi grijă ca niplurile să nu fie 

deteriorate în urma loviturii de ciocan și 
să fie poziţionate drept în elementele 
pentru cazan.

B Nu strângeţi niciodată mai mult de o 
îmbinare cu nipluri la fiecare proces de 
presare.

B Se interzice presarea în continuare dacă 
butucii elementelor cazanului se lovesc 
unul în celălalt.

AVERTIZARE: Pericol de accidentare prin 
obosirea materialului. Uneltele de presare 
utilizate sau întreţinute în mod 
necorespunzător se pot rupe!
B Nu efectuaţi niciodată lucrările direct în 

faţa uneltei de presare când aceasta 
este tensionată.

B Asiguraţi-vă că nu se află alte persoane 
în faţa uneltei de presare.

ATENŢIE: Defecţiuni la nivelul uneltei de 
presare!
Dacă procesul de presare se realizează cu 
îmbinări cu șuruburi slăbite, la nivelul 
uneltei de presare pot să apară defecţiuni 
sau deteriorări.

B Anterior fiecărei utilizări, verificaţi barele 
de tracţiune și ajustaţi-le, dacă este 
cazul. Bara de tracţiune este poziţionată 
corect dacă aceasta este înfiletată 
complet, iar filetul nu mai este vizibil.

B Menţineţi filetul curat în permanenţă. 
Fileturi cu impurităţi pot cauza în timpul 
procesului de presare defecţiuni la 
nivelul uneltei de presare.

B Fileturile trebuie să fie mereu lubrifiate 
suficient.
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Fig. 16 Unealtă de presare pentru cazan 2.3

1 Îmbinare cu șuruburi la nivelul barelor de tracţiune 
(slăbită)

2 Îmbinare cu șuruburi la nivelul barelor de tracţiune 
(poziţie corectă)

Fig. 17 prezintă elementul de mijloc cu racord de tur. 
Niplurile pentru montajul următorului element de mijloc 
sunt introduse în butucii corespunzători. Șnurul de 
etanșare a fost deja introdus în nutul corespunzător. 
După cum s-a prezentat în cazul elementului din spate 
(  fig. 12, pagina 14) și aici, șnurul de etanșare elastic 
este întrerupt. Pentru un montaj mai simplu, elementul 
pentru cazan a fost ajustat cu ajutorul penelor pentru 
baza acestuia. Și penele pentru baza elementului 
pentru cazan vor fi utilizate pentru ajustarea ulterioară 
definitivă a corpului de cazan.

Fig. 17 Utilizarea penelor pentru baza elementului 
cazanului

1 Șnur de etanșare (întrerupt)
2 Pană pentru baza elementului pentru cazan

Următoarele elemente pentru cazan vor fi montate după 
cum am prezentat. Elementul din faţă se montează 
ultimul.

B Introduceţi barele de ancorare, împreună cu 
pachetele de arcuri atașate, în partea stângă și 
dreaptă, sus și jos lângă butucii corpului cazanului în 
camele turnate.

B Înșurubaţi manual câte o piuliţă pe barele de 
ancorare filetate.

B Strângeţ piuliţele pe bara de ancorare cu 1 până la 
1½  rotaţii.

B Amplasaţi corpul cazanului vertical sau orizontal pe 
fundaţie respectiv pe baza cu amortizare a sunetului 
(  a se vedea Cap. 4.3.1, pagina 11). Utilizaţi în 
acest scop penele livrate pentru baza corpului 
cazanului ( fig. 17, pagina 16).

B Îndepărtaţi unealta de presare pentru cazan.

Fig. 18 Introducerea barelor de ancorare

1 Bare de ancorare (jos)
2 Bare de ancorare (sus)
3 Bară de ancorare cu pachet de arcuri

Pasul următor de montaj prevede montarea ţevii de 
alimentare ( a se vedea Cap. 4.6, pagina 17).

După montarea elementului din faţă, slăbiţi 
unealta de presare, însă nu o înlăturaţi. 
Introduceţi întâi barele de ancorare.

ATENŢIE: Defecţiuni ale instalaţiei 
cauzate de o presiune de apăsare prea 
mică!
B Nu desfășuraţi pachetul de arcuri. 

Utilizaţi pachetul de arcuri numai în 
starea originală.
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4.5 Amplasarea corpului de cazan livrat 
in stare niplata

B Tăiaţi benzile de fixare.
B Îndepărtaţi paletul.

Fig. 19 Corpul cazanului pe palet

1 Benzi de fixare
2 Palet

Amplasaţi corpul cazanului vertical sau orizontal pe 
fundaţie respectiv pe baza cu amortizare a sunetului. 
Utilizaţi în acest scop penele livrate pentru baza 
corpului cazanului.

După poziţionarea corpului cazanului trebuie să 
înlăturaţi siguranţa de transport din butucul superior și 
cel inferior.

Fig. 20 Îndepărtarea siguranţei de transport

1 Butucul superior
2 Butucul inferior
3 Siguranţa de transport

4.6 Introducerea ţevii de alimentare 
(lada cu piese montaj)

Ţeava de alimentare este compusă din 2 piese în cazul 
cazanelor cu 9 – 11 elemente și din 3 piese în cazul 
celor cu 12 – 16 elemente.

B Introduceţi garnitura plată pe ţeava de alimentare.
B Introduceţi ţeava de alimentare din faţă în butucul 

superior al cazanului.
B Închideţi cu ajutorul unei flanșe oarbe.

B Așezaţi cama de la nivelul tablei de capăt a ţevii de 
alimentare în decupajul butucului superior al 
cazanului.

PERICOL: Pericol de moarte prin căderea 
sarcinilor!
B Pentru ridicarea corpului cazanului de 

pe palet trebuie să respectaţi indicaţiile 
de transport de pe fișa suplimentară 
(fixată pe corpul cazanului).

În următoarele pagini este prezentat 
montajul ţevii de alimentare, a tecii de 
imersie și a tubului de închidere. Pașii de 
montaj sunt aceiași, atât în cazul livrării in 
stare niplata cat si in cea deniplata.

Pentru ca orificiile de scurgere ale ţevii de 
alimentare să se afle în unghiul corect, 
cama de la nivelul tablei de capăt a ţevii de 
alimentare trebuie așezată în decupajul 
butucului superior al cazanului.
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Fig. 21 Etanșarea ţevii de alimentare

1 Garnitură plată
2 Flanșă oarbă
3 Camă
4 Ţeavă de alimentare
5 Decupaj butuc superior cazan

4.7 Etanșarea tecilor de imersie (lada cu 
piese de garnitură)

Teacă de imersie R ¾ "

B Etanșaţi teaca de imersie R ¾ " din faţă (lungime: 
110 mm) în gaura cu filet superioară R¾ a racordului 
de tur.

Teacă de imersie R ½ "

B Etanșaţi teaca de imersie R ½ " din faţă (lungime: 
110 mm) în gaura cu filet inferioară R½ a racordului 
de tur.

Fig. 22 Etanșarea tecilor de imersie

1 Teacă de imersie R ¾ "
2 Teacă de imersie R ½ "

4.8 Introducerea tubului de închidere 
(lada cu piesele de garnitură)

B Montaţi flanșa (lungime muchie: 130 mm) cu orificiul 
cu filet R ¾ " pentru racordul de golire în spate, pe 
butucul inferior al cazanului.

B Montaţi robinetul de golire (robinetul de alimentare 
și golire) de la faţa locului.

Fig. 23 Montarea flanșei

1 Racord pentru alimentare și golire
2 Butucul inferior al cazanului (în spate)

63044900-16.1K

Robinetul de alimentare și golire motat la 
faţa locului (robinet de alimentare și golire 
al cazanului) este utilizat în acest caz doar 
ca robinet de golire.
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B Introduceţi întâi elementul tubului de închidere cu 
arc (L3) în butucul inferior al cazanului.

B Celelalte elemente ale tubului de închidere (L2) se 
fixează unul în celălalt conform desenului detaliat.

B Ca ultimul element al tubului de închidere se va fixa 
cel cu elementul de prindere (L1).

B Închideţi butucul inferior al cazanului cu ajutorul unei 
garnituri plate și flanșe oarbe.

Fig. 24 Introducerea tubului de închidere

1 Element al tubului de închidere L3
2 Element al tubului de închidere L1
3 Garnitură plată
4 Flanșă oarbă
5 Element al tubului de închidere L2

4.9 Efectuarea verificării presiunii la 
nivelul corpului cazanului (numai in 
cazul livrarii corpului deniplat)

Efectuaţi o verificare a presiunii la nivelul corpului 
cazanului numai în cazul livrării in stare deniplata. În 
cazul livrării corpului niplat, verificarea presiunii a fost 
deja efectuată în fabrică.

Pentru montajul ulterior în cazul livrării in stare niplata 
( a se vedea Cap. 4.11.4, pagina 22).

4.9.1 Pregătirea verificării presiunii

B Închideţi racordul de tur și retur (flanșă racord de tur 
cu instalaţie de aerisire).

B Alimentaţi încet corpul cazanului prin intermediul 
racordului pentru alimentare și golire. Aerisiţi corpul 
cazanului prin intermediul racordului de tur al 
cazanului cu aerisitor.

4.9.2 Efectuarea verificării de presiune
Verficarea presiunii se va realiza cu o presiune de 
verificare de 8,6 bar (în conformitate cu directiva 
europeană privind echipamentele sub presiune).

Pentru măsurarea presiunii se va utiliza un mamometru 
din clasa 1,0.

B Evacuaţi apa prin intermediul robinetului de 
alimentare și golire ( fig. 23, [1], pagina 18) 
înaintea racordării pe partea de apă sau în cazul 
îmbinărilor neetanșe la nivelul butucilor.

4.9.3 Îmbinare neetanșă la nivelul butucilor
În cazul în care constataţi îmbinări neetanșe la nivelul 
butucilor în timpul verificării presiunii, trebuie să 
procedaţi după cum este descris în continuare.

Lungimea și numărul elementelor tubului 
de închidere variază în funcţie de 
dimensiunea cazanului și pot fi extrase din 

tab. 10 de mai jos.

Elemente 9 10 11 12 13 14 15 16

L1 480 
mm

1 – – 1 – 1 – – 

650 
mm

– 1 1 – 1 – 1 1

L2 510 
mm

1 1 – 2 2 – – 3

680 
mm

– – 1 – – 2 2 – 

L3 450 
mm

1

Tab. 10 Lungimea și numărul elementelor tubului de 
închidere

AVERTIZARE: Pericol de accidentare prin 
nerespectarea reglementărilor de 
siguranţă!
B Respectaţi normele, reglementările în 

protecţia muncii și prescripţiile 
naţionale specifice pentru efectuarea 
verificărilor de presiune.

ATENŢIE: Defecţiuni ale cazanului 
cauzate de suprapresiune!
B În timpul verificării presiunii, corpul 

cazanului nu trebuie să fie racordat la 
sistemul de ţevi al instalaţiei de 
încălzire.
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B Demontaţi ţeava de alimentare și tubul de închidere.

Fig. 25 Demontarea corpului cazanului

B Desprindeţi piuliţele barelor de ancorare și 
îndepărtaţi barele.

B Separaţi corpul cazanului prin introducerea (prin 
lovirea) penelor plate sau dălţilor în punctele 
indicate, sus și jos între elemente, la nivelul zonei 
neetanșe ( fig. 25).

B Pentru o nouă montare, se impune utilizarea 
niplurilor noi și a unui șnur de etanșare nou.

B Strângeţi corpul cazanului din nou cu ajutorul uneltei 
de presare pentru acesta.

B Repetaţi verificarea presiunii.

4.10 Racordarea cazanului pe partea de 
apă

Respectaţi următoarele indicaţii pentru racordarea 
cazanului la reţeaua de ţevi. Acestea sunt importante 
în vederea asigurării unei funcţionări fără 
deranjamente.

Pe butucul superior al cazanului se montează flanșa de 
presudură (cu tubulatură sudată) la racordarea 
ulterioară a returului.

Sunt prezentate flanșa de presudură și garnitura plată.

B Flanșa pentru racordul de tur este necesară pentru 
racordarea ulterioară a turului.

Fig. 26 Montarea flanșei de racord

1 Flanșa pentru branșamentul de tur
2 Garnitură plată
3 Butucul superior al cazanului (branșament pentru retur)
4 Garnitură plată
5 Flanșă de presudură

ATENŢIE: Defecţiuni ale instalaţiei 
cauzate de racordurile neetanșe!
B Instalaţi cablurile de conectare fără 

tensiune la racordurile cazanului.
B Montaţi la faţa locului un robinet de 

alimentare în sistemul de ţevi (retur) al 
instalaţiei de încălzire.

ATENŢIE: Defecţiuni ale instalaţiei 
cauzate de depuneri, supraîncălzire locală, 
zgomot și coroziune!
B Spălaţi în profunzime instalaţia de 

încălzire existentă înainte de a racorda 
cazanul la reţeaua de ţevi.

B Pentru evitarea defecţiunilor la nivelul 
cazanului vă recomandăm să montaţi 
un dispozitiv de curăţare a nămolului în 
returul instalaţiei de încălzire.

La cerere, puteţi obţine setul de armături 
de siguranţă pentru cazan.
Logano GE615 - Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!20



4 Montaj
4.11 Montarea pieselor de etansare si a usii arzătorului (livrare in stare deniplata)
În cazul livrării in stare niplata, ușa arzătorului, 
colectorul de gaze arse și cele două capace de 
curăţare sunt deja montate.

4.11.1 Montarea colectorului de gaze arse
Pentru etanșarea îmbinării dintre cazan și colectorul de 
gaze arse se utilizează șnurul de etanșare GP (șnur din 
fibră de sticlă cu înveliș de silicon).

B Lipiţi șnurul de etanșare GP (lungime de cca 
1500 mm) în nutul de la nivelul elementului din spate 
cu adeziv silastic. 

B Introduceţi șnurul de etanșare în așa fel încât 
punctul de îmbinare să se afle în partea de sus a 
nutului.

B Așezaţi colectorul de gaze arse pe cele patru 
șuruburi tip știft de la nivelul elementului din spate și 
fixaţi-l cu șaibe suport și piuliţe.

Fig. 27 Montarea colectorului de gaze arse

1 Punctul de îmbinare a șnurului de etanșare în partea de 
sus a nutului

2 Șnur de etanșare
3 Colector de gaze arse
4 Șuruburi tip știft
5 Elementul din spate
6 Șuruburi tip știft

4.11.2 Înșurubarea capacului de curăţare pe 
elementul din spate

Fig. 28 prezintă elementul din spate gata dotat 
împreună cu capacele de curăţare la colectorul de 
gaze arse și capacele de curăţare la elementul din 
spate.

B Lipiţi șnurul de etanșare GP10 (lungime de cca 
800 mm) în nutul de la nivelul elementului din spate 
cu adeziv silastic (punctul de îmbinare al șnurului în 
partea de sus).

B Fixaţi capacele de curăţare cu șaibe suport și piuliţe 
la nivelul elementului din spate.

Fig. 28 Înșurubarea capacului de curăţare

1 Capac de curăţare la colectorul de gaze arse
2 Capac de curăţare la colectorul de gaze arse
3 Capac de curăţare la elementul din spate
4 Capac de curăţare la elementul din spate
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4.11.3 Montarea ușii arzătorului
Urechile balamalelor ușii arzătorului sunt poziţionate 
din fabrică pe partea dreaptă. Pentru ca latura 
balamalei să fie pe partea stângă, urechile balamalelor 
se vor demonta de pe partea dreaptă și monta 
corespunzător în stânga, pe ușa arzătorului.

B Introduceţi câteva picături de adeziv silastic la o 
distanţă de 15 – 20 cm în nuturile de etanșare de la 
nivelul elementului din faţă.

B Introduceţi șnurul de etanșare GP în nutul de 
etanșare de la nivelul elementului din faţă. 
Poziţionaţi șnurul de etanșare lateral.

B Fixaţi cârligele balama (latura balamalei în dreapta) 
cu câte două șuruburi cu cap hexagonal M12 × 55 
pe elementul din faţă. Pentru deschiderea spre 
stânga se fixează corespunzător pe partea stângă.

B Agăţaţi ușa arzătorului cu ajutorul urechilor 
balamalelor în cârligele balama.

Fig. 29 Montarea ușii arzătorului

1 Cârlig balama (sus)
2 Punctul de îmbinare aa șnurului de etanșare (lateral)
3 Cârlig balama (jos)
4 Ureche balama (jos)
5 Orificii în ușa arzătorului
6 Ureche balama (sus)

4.11.4 Introducerea plăcilor de ghidare a gazului 
pentru încălzire

B Scoateţi plăcile de ghidare a gazului pentru încălzire 
din lada cu piese de garnitură și introduceţi-le în 
canalele pentru gazul de încălzire conform inscripţiei 
turnate ( a se vedea fig. 30, fig. 31, pagina 23, 
fig. 32, pagina 23 și următorul tab. 11, pagina 23).

Fig. 30 Introducerea plăcilor de ghidare a gazului 
pentru încălzire (corpul cazanului cu 
9 elemente)

1 Plăci de ghidare a gazului pentru încălzire cu profil tip 
seceră (placă parţială)

2 Plăci de ghidare a gazului pentru încălzire cu profil tip 
seceră (fixate una în cealaltă)

Cazanul compus din 16 elemente nu 
curpinde plăci de ghidare a gazului pentru 
ardere.

Se face deosebirea între plăci de ghidare a 
gazului de încăzire cu profil tip seceră și cu 
profil ondulat.
Plăcile de ghidare a gazului de încăzire cu 
profil tip seceră sunt separate în două. În 
cazul dotării unui canal pentru gazul de 
încălzire cu plăci cu profil tip seceră trebuie 
să aveţi neapărat în vedere ca cele două 
plăci parţiale să fie fixate una în cealaltă.
În fig. 31, pagina 23 sunt prezentate 
plăcile parţiale fixate una în cealaltă.
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Fig. 31 Introducerea plăcilor de ghidare a gazului 
pentru încălzire (corpul cazanului cu 
13 elemente)

1 Placă de ghidare a gazului pentru încălzire cu profil tip 
seceră (placă parșială)

2 Placă de ghidare a gazului pentru încălzire cu profil tip 
seceră (placă parșială)

3 Placă de ghidare a gazului pentru încălzire cu profil 
ondulat

Fig. 32 Introducerea plăcilor de ghidare a gazului 
pentru încălzire (corpul cazanului cu 
15 elemente)

Număr elemente Număr plăci de ghidare a gazului pentru încălzire

sus stânga sus dreapta jos stânga jos dreapta

9 2 x profil tip seceră 2 x profil tip seceră 2 x profil tip seceră 2 x profil tip seceră

10 2 x profil tip seceră 2 x profil tip seceră 2 x profil tip seceră 2 x profil tip seceră

11 2 x profil tip seceră 2 x profil tip seceră 2 x profil tip seceră 2 x profil tip seceră

12 1 x profil ondulat 1 x profil ondulat 2 x profil tip seceră 2 x profil tip seceră

13 2 x profil tip seceră 2 x profil tip seceră 1 x profil ondulat 1 x profil ondulat

14 1 x profil ondulat 1 x profil ondulat 1 x profil ondulat 1 x profil ondulat

15 – – 1 x profil ondulat 1 x profil ondulat

16 – – – – 

Tab. 11 Număr plăci de ghidare a gazului pentru încălzire
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4.12 Alimentarea instalaţiei de încălzire și verificarea etanșeităţii
Pentru a evita apariţia de scurgeri pe parcursul 
funcţionării, trebuie să verificaţi etanșeitatea cazanului 
înainte de punerea în funcţiune. Exercitaţi în instalaţia 
de încălzire presiunea care corespunde presiunii de 
activare a supapei de siguranţă.

Fig. 33 Manometru pentru instalaţii închise

1 Indicator roșu
2 Indicatorul manometrului
3 Marcaj verde

B Racordaţi furtunul la robinetul de apă. Racordaţi 
furtunul umplut cu apă la capătul furtunului de 
alimentare și golire al robinetului de alimentare și 
golire, asiguraţi-l cu bridele de furtun și deschideţi 
robinetul de alimentare și golire.

B Umpleţi încet instalaţia de încălzire. În timpul acesta, 
supravegheaţi afișajul (manometru/hidrometru).

B Închideţi robinetul de apă și robinetul de alimentare 
și golire când se atinge presiunea de lucru dorită 
(de exemplu 1,5 bar) respectiv nivelul de umplere.

B Aerisiţi instalaţia de încălzire prin intermediul 
supapelor de aerisire de la nivelul radiatoarelor.

B În cazul în care presiunea de lucru scade ca urmare 
a aerisirii, este necesară completarea cu apă.

B Desfaceţi furtunul de la robinetul de alimentare și 
golire.

Fig. 34 Hidrometru pentru instalaţii deschise

1 Indicatorul hidrometrului
2 Indicator verde
3 Marcaj roșu

ATENŢIE: Defecţiuni ale cazanului!
În cazul în care alimentaţi instalaţia de 
încălzire în stare caldă, tensiunile create de 
temperatură pot provoca fisuri datorate 
acesteia. Cazanul își pierde etanșeitatea.

B Alimentaţi instalaţia de încălzire doar 
atunci când este rece (temperatura pe 
tur trebuie să măsoare maxim 40 ˚C).

B În timpul funcţionării, instalaţia de 
încălzire nu va fi alimentată prin 
robinetul de alimentare și golire al 
cazanului, ci numai prin robinetul de 
alimentare din sistemul de ţevi (retur) al 
instalaţiei de încălzire.

B Respectaţi calitatea apei specificată în 
registrul de exploatare și notaţi 
cantităţile de apă de alimentare și 
proprietăţile acesteia.

���������	��
��
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4.13 Montarea arzătorului
Acest capitol prezintă în principiu modul de montare a 
unui arzător.

B Închideţi ușa arzătorului și fixaţi-o cu cele patru 
șuruburi cu cap hexagonal M16 x 140 în poziţia 
indicată. 

B Strângeţi șuruburile cu cap hexagonal în mod egal în 
cruce.

Dacă aţi comandat o placa a arzătorului neperforată la 
Buderus, atunci trebuie să o prelucrati la montaj.

B Perforaţi sau tăiaţi autogen placa arzătorului 
conform diametrului necesar tevii arzatorului 
(Ø max. 270 mm).

B Perforaţi găuri pentru fixarea arzătorului conform 
tiparului de găuri al flanșei racordului arzătorului.

B Fixaţi placa arzătorului cu șuruburi pe ușa 
arzătorului (etanșare cu șnur de etanșare diametru 
10 mm).

B Fixaţi arzătorul cu șuruburi pe placa arzătorului.
B Decupaţi inelele de izolare conform diametrului ţevii 

arzătorului.
B Umpleţi fanta rămasă între izolaţia termică a ușii 

arzătorului și ţeava arzătorului cu inelele de izolare 
adecvate.

B Îmbinaţi racordul de suflare liberă a gurii de control 
cu arzătorul, astfel încât gura de control să nu 
prezinte depuneri.

Fig. 35 Montarea arzătorului

1 Gură de vizitare
2 Racord de suflare liberă

ATENŢIE: Defecţiuni ale instalaţiei 
cauzate de arzătorul necorespunzător!
B Se permite utilizarea exclusiv a 

arzătoarelor care corespund 
caracteristicilor tehnice ale cazanului 
( a se vedea Cap. 2.4, pagina 6).

La cerere, puteţi obţine de la Buderus plăci 
de arzator perforate în prealabil și 
neperforate (accesorii).

�

�
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4.14 Racordarea cazanului pe partea de 
gaze arse

În acest capitol găsiţi explicaţii privind modul de 
racordare a cazanului pe partea de gaze arse.

4.14.1 Montarea manșetei de etanșare a ţevii de 
gaze arse (accesorii)

B Introduceţi ţeava de gaze arse pe ștuţul colectorului 
de gaze arse până la oprire.

B Așezaţi manșeta de etanșare pentru gaze arse, cu 
suprapunerea sus, în jurul ţevii de gaze arse și 
ștuţului colectorului de gaze arse.

B Așezaţi colierele tip melc pe manșeta de etanșare 
pentru gaze arse. Unul din colierele tip melc trebuie 
să preseze pe ștuţul colectorului de gaze arse și 
unul pe ţeava de gaze arse.

B Strângeţi colierele tip melc. Manșeta de etanșare 
pentru gaze arse trebuie să fie dreaptă și strânsă.

Fig. 36 Montarea manșetei de etanșare a ţevii de gaze 
arse

1 Manșeta de etanșare a ţevii de gaze arse
2 Senzorul de temperatură pentru gaze arse
3 Mufă
4 Ţeava de gaze arse
5 Coliere cu strângere tip melc
6 Colector de gaze arse

4.14.2 Montarea senzorului pentru temperatura 
gazelor arse (accesorii)

B Sudaţi mufa la o distanţă de 2 × diametrul ţevii de 
gaze arse (A) faţă de colectorul de gaze arse în ţeava 
de gaze arse.

B Montaţi senzorul pentru temperatura gazelor arse 
conform indicaţiilor de montaj separate.

4.15 Montarea învelitoarei cazanului

4.15.1 Montarea protecţiei termice
Protecţia termică livrată corespunde dimensiunii 
cazanului. 

B Așezaţi protecţia termică pe corpul cazanului după 
cum este prezentat în schema din fig. 38 (cifrele 
din stânga de lângă corpurile cazanelor prezentate 
de sus corespund numărului elementelor pentr 
cazan).

B Împingeţi protecţia termică sub corpul cazanului. 
Picioarele elementelor pentru cazan se așează în 
decupajele protecţiei termice.

Fig. 37 Corp de cazan cu protecţie termică

1 Protecţia termică

Pentru o etanșare mai bun a cazanului/ţevii 
de gaze arse, vă recomandăm utilizarea 
manșetei de etanșare a ţevii de gaze arse 
(accesorii).

Dacă este necesar, mai strângeţi colierele 
tip melc.
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Fig. 38 Protecţie termică pentru diferitele dimensiuni de cazan (dimensiune în mm)

4.15.2 Montarea traverselor
B Așezaţi traversa transversală în partea superioară 

frontală pe cama turnată și fixaţi-o cu șuruburi cu 
cap hexagonal (M8 × 12). Muchia îndoită a traversei 
frontale trebuie să fie îndreptată spre faţă.

B Așezaţi traversa transversală în partea superioară 
dorsală pe cama turnată și fixaţi-o cu șuruburi cu 
cap hexagonal (M8 × 12). Muchia îndoită a traversei 
din spate trebuie să fie îndreptată spre spate.
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B Așezaţi traversele longitudinale de pe laterală pe 
traversele transversale și fixaţi-le cu șuruburi pentru 
tablă. Muchiile îndoite ale traverselor longitudinale 
trebuie să fie îndreptate înspre spate în timp ce 
găruile longitudinale sunt poziţionate spre centrul 
cazanului.

Fig. 39 Montarea traverselor transversale și a celor 
longitudinale

1 Cama turnată
2 Traversă longitudinală
3 Traversă transversală (în faţă sus)
4 Traversă transversală (în spate sus)
5 Traversă longitudinală
6 Cama turnată

B Fixaţi fiecare traversă transversală inferioară cu 
șuruburi cu cap hexagonal pe picioarele de capăt 
ale elementelor pentru cazan.

Fig. 40 Montarea traverselor transversale inferioare

1 Traversă transversală (în faţă jos)
2 Traversă transversală (în spate jos)

B Așezaţi traversele longitudinale inferioare cu 
muchiile îndoite înspre interior și gaura longitudinală 
spre spate, pe laterală, pe traversele transversale și 
fixaţi-le cu șuruburi pentru tablă.

B Introduceţi protecţia termică a elementului din spate 
pe ștuţul pentru gaze arse. Decupajul pentru returul 
cazanului trebuie să fie îndreptat spre partea de sus.

B Suspendaţi protecţia termică a elementului din 
spate cu ajutorul a două arcuri de prindere pe 
traversa superioară din spate.

B Închideţi fanta de sub ștuţul pentru gaze arse cu 
arcuri de prindere.

Fig. 41 Montarea traverselor longitudinale inferioare și 
protecţiei termice

1 Traversă superioară din spate
2 Protecţie termică a elementului din spate
3 Arcuri de prindere
4 Traversa longitudinală inferioară
5 Traversa longitudinală inferioară

B Împingeţi protecţia termică dreptunghiulară pe 
traversa superioară din faţă.

B Fixaţi protecţia termică frontală cu 3 arcuri de 
prindere.

B Pozaţi cablul de arzător lateral pe corpul cazanului, 
peste protecţia termică.

Pentru a evita deteriorarea cablului 
arzătorului la deschiderea ușii arzătorului, 
cablul trebuie pozat întotdeauna pe partea 
cu balamalele – , în funcţie de montajul ușii 
arzătorului –.
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Fig. 42 Montarea protecţiei termice dreptunghiulare și 
cablului arzătorului

1 Protecţia termică
2 Arcuri de prindere
3 Cablul arzătorului

B Fixaţi dispozitivul de descărcare la tracţiune pentru 
cablul arzătorului cu șuruburi pe traversa 
transversală inferioară, în partea stângă sau 
dreaptă, în funcţie de latura balamalei ( fig. 43 –  
pentru latura balamalei pe dreapta a ușii arzătorului).

B Introduceţi capacul frontal al soclului, din faţă, în 
traversele transversale inferioare și fixaţi-le cu 
șuruburi pe traversele longitudinale.

B Montaţi în același fel și capacul din spate al soclului.

Fig. 43 Montarea dispozitivului de descărcare la 
tracţiune și capacelor soclului

1 Dispozitiv de descărcare la tracţiune pentru cablul 
arzătorului

2 Traversă transversală inferioară
3 Capac frontal al soclului

B Introduceţi primul element al peretelui lateral cu 
muchia inferioară îndoită în spatele traversei 
longitudinale inferioare, ridicaţi puţin și agăţaţi 
cârligele în fantele traversei longitudinale 
superioare.

Fig. 44 Montarea elementului peretelui lateral

1 Primul element al peretelui lateral
2 Traversa longitudinală superioară
3 Traversa longitudinală inferioară

B Introduceţi celelalte elemente ale peretelui lateral cu 
muchia inferioară îndoită în spatele traversei 
longitudinale inferioare, ridicaţi puţin și suspendaţi-
le cu muchia îndoită superioară deasupra traversei 
longitudinale superioare.

Fig. 45 Montarea celorlalte elemente ale peretelui 
lateral

1 Traversa longitudinală superioară
2 Traversa longitudinală inferioară

Pentru dispunerea elementelor laterale și a 
capotelor, vă rugăm să ţineţi cont de 

fig. 46, pagina 30.
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4.15.3 Montarea pereţilor laterali și a capotelor
B Montaţi pereţii laterali (stânga) și capotele (dreapta) 

conform planului de dispunere.

Fig. 46 Dispunerea pereţilor laterali (stânga) și capotelor (dreapta) la diferitele dimensiuni de cazan 
(dimensiune în mm)
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B Agăţaţi capota frontală cu denumirea „A“ cu ajutorul 
cârligului în fantele traversei longitudinale și 
împingeţi-o spre faţă.

B Fixaţi capota „A“ pe traversele longitudinale cu câte 
un șurub pentru tablă pe partea din dos.

Fig. 47 Montarea capotei frontale „A“

1 Cârlige
2 Fanta traversei longitudinale

B Împingeţi capota cu lăţimea de 400 mm, denumită 
„D“, cu muchia îndoită sub capota frontală.

Fig. 48 Montarea capotei „D“

1 Capota frontală
2 Capota „D“

B Fixaţi cu șuruburi peretele superior din spate al 
cazanului în faţa capotei și pe pereţii laterali.

B Fixaţi cu șuruburi peretele inferior din spate al 
cazanului, cu decupajul pentru racordul de 
alimentare și golire în jos, pe pereţii laterali.

Fig. 49 Montarea peretelui din spate superior și 
inferior al cazanului

1 Peretele din spate superior
2 Perete din spate inferior

B Fixaţi elementul stâng respectiv cel drept al 
peretelui frontal cu câte patru șuruburi cu cap 
hexagonal pe camele turnate ale ușii cazanului.

B Agăţaţi capacul ușii cazanului în decupajul peretelui 
frontal.

Fig. 50 Montarea elementului stâng respectiv drept al 
peretelui frontal

1 Capacul ușii arzătorului

Anterior fixării altor elemente de capotă, 
trebuie montat aparatul de reglare, 
tuburile capilare trebuie pozate până la 
tecile de imersie, iar senzorii introduși în 
tecile de imersie ( a se vedea 
Cap. 4.16.1, pagina 32 ș.u.).
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4.16 Realizarea conexiunii electrice
Acest capitol prezintă modul de montare a unui aparat 
de reglare Logamatic din seria 4000 precum și a unui 
pachet de senzori de temperatură.

4.16.1 Montarea aparatului de reglare
În fig. 51 sunt reprezentate din spate aparatul de 
reglare și capacul detașabil frontal „A“.

B Desfaceţi cele două șuruburi ale capacului detașabil 
al clemelor. Înlăturaţi capacul detașabil al clemelor 
printr-o mișcare ascendentă.

Așezarea aparatului de reglare

B Așezaţi din faţă aparatul de reglare cu cârligele de 
împingere în orificiile ovale ale capacului frontal al 
cazanului.

B Trageţi aparatul de reglare înspre partea din faţă și 
apoi împingeţi înspre partea din spate.
Cârligele elastice trebuie să se blocheze în spate în 
orificiile dreptunghiulare ale capotei frontale a 
cazanului.

B Fixaţi soclul aparatului de reglare din partea stângă 
și dreaptă a trecerii cablului pe capota frontală a 
cazanului cu ajutorul a două șuruburi de prindere a 
tablei introduse în orificii.

Fig. 51 Montarea aparatului de reglare

1 Capac detașabil cleme
2 Cârlig elastic
3 Orificii dreptunghiulare ale capacului frontal
4 Cârlige de împingere
5 Perforaţii ovale ale capacului frontal
6 Trecerea pentru cablu
7 Capacul de cazan frontal

Crearea racordului la reţea

B Introduceţi tuburile capilare prin trecerea pentru 
cabluri și înfășuraţi-le până la lungimea necesară.

B Pozaţi tuburile capilare până la punctele de 
măsurare ale cazanului.

B Introduceţi senzorii în teaca de imersie 
corespunzătoare și fixaţi-i cu siguranţa 
corespunzătoare pentru senzor (imaginea-lupă din 

fig. 52 este rotită cu 180°).
B Fixaţi trecerea pentru cabluri (a se vedea și lupă 

fig. 53) cu șuruburi pe partea stângă și dreaptă a 
peretelui din spate al cazanului.

PERICOL: Pericol de moarte prin 
electrocutare!
B Lucrările electrice se execută numai de 

către specialiștii cu o calificare 
corespunzătoare.

B Înainte de deschiderea aparatului:
întrerupeţi tensiunea de alimentare la 
nivelul tuturor polilor și asiguraţi 
împotriva reconectării accidentale.

B Respectarea prescripţiilor de instalare

ATENŢIE: Daune ale echipamentului 
cauzate de tuburile capilare deteriorate.
B Asiguraţi-vă că ţevile capilare nu sunt 

îndoite sau strivite la derulare sau 
pozare.

Realizaţi o conexiune electrică stabilă 
conform normelor EN 50165 respectiv 
conform normelor internaţionale privind 
instalaţiile și prevederile locale respective.
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Fig. 52 Fixarea cablurilor electrice de legătură

1 Teci de imersie
2 Siguranţa senzorului
3 Trecerea cablului
4 Brăţară de cablu

B Realizaţi conexiunea electrică pe baza planului de 
conexiuni. Aveţi în vedere o ghidare 
corespunzătoare a cablurilor și tuburilor capilare!

B Așezaţi brăţara pentru cabluri, împreună cu cablul 
fixat, în rama brăţării și fixaţi-o prin rabatarea 
piciorușului.

Montarea elementului peretelui din spate și 
capacului detașabil al clemelor

B Rupeţi respectiv decupaţi piesa de rupere din 
elementul peretelui din spate, dacă este necesar.

B Suspendaţi elementul peretelui din spate cu ajutorul 
cârligului inferior pe rama brăţării și apăsaţi de sus 
până când cârligele laterale se blochează.

B Fixaţi din nou cu șuruburi capacul detașabil al 
clemelor pe soclul aparatului de reglare.

Fig. 53 Montarea elementului peretelui din spate

1 Cârlige laterale
2 Element perete din spate (aparat de reglare)

Asiguraţi toate cablurile cu ajutorul 
brăţărilor de cablu.
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4.16.2 Montarea pachetului de senzori de 
temperatură

Cele două teci de imersie au fost deja etanșate în tur 
( a se vedea Cap. 4.7, pagina 18).

Se montează senzorii (senzorul regulatorului TRK, 
senzorul STB și senzorul Logamatic FK sau senzorul 
termometru) în tecile de imersie.

Senzorii trebuie plasaţi după cum urmează:

B Împingeţi senzorul regulatorului TRK, printr-o 
apăsare ușoară, din suportul acestuia.

Fig. 54 Pachet senzor de temperatură

B Introduceţi senzorul regulatorului în teaca de imersie 
R½ " și fixaţi-l cu un șurub.

B Introduceţi ambii senzori STB (limitator de 
temperatură de siguranţă), Logamatic FK și cele 
două piese oarbe ale senzorilor în teaca de imersie 
R¾ " și fixaţi-i.

Fig. 55 Montarea pachetului de senzori de 
temperatură

Diferenţa dintre senzorul STB și cel al 
regulatorului este adâncitura cu care 
primul este prevăzut.

Dacă utilizaţi aparatul de reglare 4212, 
trebuie să introduceţi toţi senzorii în teaca 
de imersie R¾ ". Teaca de imersie R½ " nu 
este ocupată în cazul utilizării acestui 
aparat de reglare.
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5 Punerea în funcţiunea a cazanului
Acest capitol descrie punerea în funcţiune a cazanului 
cu un aparat de reglare din seria Logamatic 4000. 
Punerea în funcţiune cu diferitele tipuri de aparate de 
reglare se face în mod identic.

B Pe parcursul punerii în funcţiune completaţi 
procesul verbal de punere în funcţiune ( a se 
vedea și Cap. 5.4, pagina 37).

B Un arzător murdărit în timpul lucrărilor de 
construcţie trebuie curăţat înainte de punerea în 
funcţiune.

5.1 Pregătirea pentru punerea în 
funcţiune a cazanului

B Pentru punerea în funcţiune, asiguraţi presiunea de 
lucru normală necesară (instalaţii de încălzire 
închise) sau reglaţi cantitatea de alimentare 
necesară (instalaţii de încălzire deschise).

B Verificaţi dacă plăcile de ghidare a gazului pentru 
încălzire au fost introduse corect.

Fig. 56 Verificarea poziţiei corecte a plăcilor de 
ghidare a gazului pentru încălzire

ATENŢIE: Deteriorarea cazanului ca 
urmare a aerului de ardere poluat!
B Asiguraţi o alimentare cu aer suficientă.
B Nu folosiţi sau depozitaţi agenţi de 

curăţare cu conţinut de clor și 
hidrocarburi halogenate (de exemplu în 
dozele de pulverizare, solvenţii și agenţii 
de curăţare, vopsele, adezivi) în camera 
de amplasare.

B Nu exploataţi cazanul dacă în camera 
de amplasare există mult praf rezultat în 
timpul realizării obiectivului de 
construcţii.

AVERTIZARE: Pericol pentru sănătate 
cauzat de impurităţile din apa potabilă!
B A se respecta prevederile și normele 

naţionale privind evitarea impurificării 
apei potabile (de exemplu din cauza 
apei din instalaţiile de încălzire).

B A se respecta prevederile EN 1717.

Pentru informaţii privind calitatea apei 
pentru încălzire consultaţi registrul de 
exploatare.

ATENŢIE: Defecţiuni ale cazanului 
cauzate de tensiunile termice!
În cazul în care instalaţia de încălzire este 
alimentată în stare caldă, tensiunile create 
de temperatură pot provoca fisuri datorate 
acesteia. Cazanul își pierde etanșeitatea.

B Alimentaţi instalaţia de încălzire doar 
atunci când este rece (temperatura pe 
tur trebuie să măsoare maxim 40 ˚C).

B În timpul funcţionării, instalaţia de 
încălzire va fi alimentată exclusiv prin 
robinetul de alimentare din sistemul de 
ţevi (retur) al instalaţiei.

B Respectaţi calitatea apei specificată în 
registrul de exploatare și notaţi 
cantităţile de apă de alimentare și 
proprietăţile acesteia.
Logano GE615 - Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 35



5 Punerea în funcţiunea a cazanului
5.1.1 Obţinerea presiunii de lucru (instalaţii de 
încălzire închise)

În cazul instalaţiilor închise trebuie ca indicatorul 
manometrului să se afle în interiorul marcajului verde. 

B Reglaţi indicatorul roșu al manometrului în funcţie 
de presiunea de lucru necesară (suprapresiune 
minim 1 bar).

B Completaţi cu apă pentru încălzire respectiv 
evacuaţi apa prin robinetul de alimentare și golire 
până la obţinerea presiunii de lucru dorite.

B Aerisiţi instalaţia de încălzire pe parcursul procesului 
de umplere.

Fig. 57 Manometru pentru instalaţii închise

1 Indicator roșu
2 Indicatorul manometrului
3 Marcaj verde

5.1.2 Reglarea cantităţii de alimentare (instalaţii 
de încălzire deschise)

În cazul instalaţiilor de încălzire deschise trebuie ca 
hidrometrul să se afle în interiorul marcajului roșu.

B Reglaţi indicatorul verde al hidrometrului la 
cantitatea de alimentare necesară.

B Completaţi cu apă pentru încălzire respectiv 
evacuaţi apa prin robinetul de alimentare și golire 
până la obţinerea cantităţii de alimentare dorite.

Fig. 58 Hidrometru pentru instalaţii deschise

1 Indicatorul hidrometrului
2 Indicator verde
3 Marcaj roșu

5.2 Punerea în funcţiune a aparatului de 
reglare

Extrageţi informaţiile cu privire la modul de punere în 
funcţiune a aparatului de reglare din seria 4000 din 
suportul tehnic atașat.

5.3 Punerea în funcţiune a arzătorului
B Pentru punerea în funcţiune a arzătorului, procedaţi 

conform suportului tehnic.
B Completaţi procesul verbal de punere în funcţiune a 

arzătorului.

���������	��
��
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5 Punerea în funcţiunea a cazanului
5.4 Procesul verbal de punere în 
funcţiune

B Lucrările care trebuie efectuate pentru punerea în 
funcţiune vor fi semnate și datate.

Lucrări de punere în funcţiune Pagina Observaţii
(semnătură)

1. Efectuarea verificării presiunii la livrarea în vrac Pagina 19

2. Alimentarea instalaţiei de încălzire Pagina 24

3. Efectuarea controlului etanșeităţii la nivelul 
instalaţiei de încălzire

• Notarea cantităţii și proprietăţilor apei de 
alimentare în registrul de exploatare (este 
atașat suportului tehnic)

Pagina 24

4. Verificarea poziţiei plăcilor de ghidare a gazului 
de încălzire (cazanul cu 16 elemente nu dispune 
de o placă de ghidare a gazului)

Pagina 35

5. Verificarea tubulaturii de alimentare cu 
combustibil în vederea etanșeităţii

6. Punerea în funcţiune a aparatului de reglare A se vedea documentaţia 
de suport a aparatului de 
reglare

7. Punerea în funcţiune a arzătorului A se vedea documentaţia 
de suport a arzătorului

8. Verificarea temperaturii gazelor arse

9. Verificarea căii gazelor arse în vederea 
etanșeităţii

10. Verificarea etanșeităţii cazanului pe partea 
gazului de încălzire

11. Notarea combustibilului utilizat în tabelul 
corespunzător din cadrul instrucţiunilor de 
utilizare

12. Informarea utilizatorului, înmânarea suporturilor 
tehnice

13. Confirmarea punerii în funcţiune 
corespunzătoare

Ștampila firmei / Semnătură / Dată

Tab. 12 Procesul verbal de punere în funcţiune
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6 Scoaterea din funcţiune a cazanului

6.1 Scoaterea din funcţiune în mod 
normal

B Opriţi întrerupătorul de exploatare al aparatului de 
reglare (poziţia „0“). 
Astfel, cazanul și toate componentele (cum ar fi 
arzătorul) acestuia sunt oprite.

B Închideţi alimentarea cu combustibil a sistemului 
principal de închidere.

Fig. 59 Oprirea circuitului termic

1 Întrerupător de exploatare

6.2 Comportament în caz de urgenţă
În caz de urgenţă, de exemplu incendiu, procedaţi 
după cum urmează:

B Nu vă expuneţi în nicio situaţie unui pericol de 
moarte. Siguranţa proprie are întotdeauna 
întâietate.

B Închideţi alimentarea cu combustibil a sistemului 
principal de închidere.

B Întrerupeţi tensiunea de alimentare a cazanului prin 
întrerupătorul de urgenţă al automatizarii sau cu 
ajutorul siguranţei corespunzătoare a imobilului.

ATENŢIE: Defecţiuni ale instalaţiei 
cauzate de îngheţ!
Atunci când cazanul nu este în funcţiune, 
acesta poate îngheţa.

B Lăsaţi circuitul de încălzire pornit în 
permanenţă.

B Goliţi conductele instalaţiei de încălzire 
și cele pentru apă potabilă în punctul 
minim pentru a proteja impotriva 
inghetului cazanul oprit. 

ATENŢIE: Defecţiuni ale cazanului 
cauzate de îngheţ!
Cazanul poate îngheţa după o pană de 
reţea sau după o întrerupere a tensiunii de 
alimentare.

B Verificaţi funcţia „Setări ale aparatului 
de reglare“, pentru a asigura menţinerea 
în funcţiune a instalaţiei de încălzire (în 
special în cazul în care există pericol de 
îngheţ).
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7 Lucrări de inspectarea și întreţinere la nivelul cazanului

7.1 De ce sunt importante lucrările de 
întreţinere periodice

Cazanul trebuie să fie întreţinute regulat din 
următoarele motive:
• pentru a obţine un randament mai ridicat și a utiliza 

instalaţia de încălzire în mod economic (consum 
redus de combustibil),

• pentru a oferi o siguranţă ridicată de funcţionare
• pentru a menţine la un nivel înalt arderea ecologică 

a combustibilului.

Oferiţi clienţilor dumneavoastră un contract anual de 
inspectare și întreţinere profesională. Activităţile care 
trebuie să fie cuprinse într-un contract sunt prevăzute 
în procesul verbal de inspectare și întreţinere ( a se 
vedea Cap. 7.5, pagina 44 ș.u.).

7.2 Pregătirea cazanului în vederea 
curăţării

B Scoateţi din funcţiune instalaţia de încălzire ( a se 
vedea Cap. 6.1, pagina 38).

Deschiderea ușii arzătorului

Fig. 60 Deschiderea ușii arzătorului

1 Elementul frontal al peretelui lateral (stânga)
2 Elementul frontal al peretelui lateral (dreapta)
3 Elemente ale peretelui frontal (învelișul ușii arzătorului)

B Ridicaţi puţin elementele pereţilor laterali (cu gaură 
pentru mână) și înlăturaţi-le. Nu demontaţi 
elementele peretelui frontal (învelișul ușii 
arzătorului).

B Desfaceţi șuruburile de fixare a ușii arzătorului de pe 
laterală cu ajutorul unei chei fixe tip furcă.

B Rabataţi ușa arzătorului.

7.3 Curăţarea cazanului
Cazanul poate fi curăţat cu perii și/sau apă. 
Echipamentele de curăţare sunt disponibile ca 
accesorii.

7.3.1 Curăţarea cazanului cu perii de curăţare
B Scoateţi plăcile de ghidare a gazului pentru încălzire 

cu o mișcare înspre faţă din canalele de gaze.

Folosiţi numai piese de schimb originale. 
Puteţi comanda piese de schimb folosind 
catalogul de piese de schimb.

PERICOL: Pericol de moarte prin 
electrocutare!
B Înainte de deschiderea aparatului: 

întrerupeţi tensiunea de alimentare la 
nivelul tuturor polilor și asiguraţi 
împotriva reconectării accidentale.

PERICOL: Pericol de moarte prin explozia 
gazelor inflamabile!
B Executaţi lucrările la componentele 

conducătoare de gaz numai dacă aveţi 
certificare pentru aceste lucrări.

ATENŢIE: Deteriorarea elementelor 
mantalei prin deschiderea ușii arzătorului!
B Anterior deschiderii ușii arzătorului, 

înlăturaţi elementele frontale ale 
pereţilor laterali.

Cazanul compus din 16 elemente nu 
curpinde plăci de ghidare a gazului pentru 
ardere ( a se vedea Cap. 4.11.4, 
pagina 22).
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Fig. 61 Înlăturarea plăcilor de ghidare a gazului pentru 
încălzire

B Îndepărtaţi peretele din spate inferior al cazanului.
B Desprindeţi arcurile de prindere de sub ștușul 

pentru gaze arse ( a se veedea fig. 41, pagina 28).
B Rabataţi în sus ambele capete ale protecţiei termice 

și fixaţi-le acolo cu ajutorul unui arc de prindere.
B Îndepărtaţi capacul de curăţare de la nivelul 

colectorului de gaze arse.

Fig. 62 Îndepărtarea capacului de curăţare

1 Protecţia termică (rabatată în sus)
2 Protecţia termică (rabatată în sus)
3 Capac de curăţare la elementul din spate
4 Capac de curăţare la colectorul de gaze arse

Perii de curăţare (echipament suplimentar)

Prin utilizarea periilor de curăţare se reușește o 
curăţare optimă a cazanului.

Fig. 63.prezintă diferitele tipuri de perii (accesorii) 
disponibile.

Dimensiunile și locurile de utilizare ale periilor sunt 
cuprinse în tab. 13.

Fig. 63 Perii de curăţare
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7 Lucrări de inspectarea și întreţinere la nivelul cazanului
B Curăţaţi canalele pentru gazul de încălzire 
superioare și inferioare cu periile de curăţare 4 și 5.

B Curăţaţi camera de ardere cu peria 8.
B Îndepărtaţi resturile de ardere înspre faţă, prin 

orificiul camerei de ardere și prin orificiile de 
curăţare de la nivelul elementului din spate și 
colectorului de gaze arse ( fig. 62, pagina 40).

B Verificaţi șnururile de etanșare de la nivelul orificiilor 
de curăţare și ușii arzătorului. Schimbaţi șnururile de 
etanșare deteriorate sau întărite.

Fig. 64 Curăţarea canalelor pentru gazul de încălzire

1 Canalele inferioare pentru gazul de încălzire
2 Camera de ardere
3 Canalele superioare pentru gazul de încălzire

Număr 
elemente

Denumirea 
perii

Dimensiunea 
perii 

(diametru în 
mm)

Loc de utilizare Denumirea 
barei

K = piesă de 
adaptare

Lungimea 
barelor în mm

9 - 11

4

5

8

75x110

60x73

200x80

Suprafaţă de 
încălzire activată 

ulterior

Suprafaţă de 
încălzire activată 

ulterior

Camera de ardere

A + K 2000

12 -14

4

5

8

75x110

60x73

200x80

Suprafaţă de 
încălzire activată 

ulterior

Suprafaţă de 
încălzire activată 

ulterior

Camera de ardere

A + K 2500

15 -16

4

5

8

75x110

60x73

200x80

Suprafaţă de 
încălzire activată 

ulterior

Suprafaţă de 
încălzire activată 

ulterior

Camera de ardere

A + G + K 2000 + 1000

Tab. 13 Dimensiunile periilro și locuri de utilizare

Șnururile de etanșare corespunzătoare 
sunt disponibile în cadrul filialei.
Logano GE615 - Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice! 41



7 Lucrări de inspectarea și întreţinere la nivelul cazanului
B Curăţaţi plăcile de ghidare a gazului de încălzire cu 
ajutorul periilor pentru curăţare.

B Introduceţi plăcile de ghidare în canale pentru gazul 
de încălzire ( fig. 30, pagina 22 și fig. 31 și fig. 32, 
pagina 23).

B Închideţi capacul de curăţare și ușa arzătorului. 
Strângeţi șuruburile în mod uniform. Prindeţi din nou 
pereţii laterali frontali. Dacă este cazul, reintroduceţi 
dopul de închidere.

B Rabataţi în jos protecţia termică a elementului din 
spate și strângeţi-o sub ștuţul pentru gaze arse cu 
ajutorul arcurilor de prindere.

B Montaţi din nou peretele inferior al cazanului.

7.3.2 Curăţare umedă (curăţare chimică)
La curăţarea umedă utilizaţi un agent de curăţare 
adecvat pentru gradul de murdărie (formare de cruste 
sau depunere de funingine).

În cazul curăţării umede procedaţi în același mod în 
care a fost descrisă curăţarea cu peria de curăţare 
( a se vedea Cap. 7.3.1, pagina 39).

B Acoperiţi aparatul de reglare cu folie; pentru a evita 
pătrunderea unei substanţe pulverizate în aparatul 
de reglare.

B Pulverizaţi în mod uniform canalele de gaze cu 
agent de curăţare.

B Închideţi ușa arzătorului și puneţi instalaţia de 
încălzire în funcţiune.

B Încălziţi cazanul la o temperatură a apei cazanului 
de minim 70 °C.

B Scoateţi cazanul din funcţiune.
B Lăsaţi cazanul să se răcească, deschideţi ușa 

arzătorului.
B Curăţaţi cu peria canalele pentru gazul de încălzire.

7.4 Verificarea presiunii de lucru
În general se face deosebirea între instalaţiile de 
încălzire deschise și închise. Practic, instalaţiile de 
încălzire deschise sunt rareori instalate.

Respectaţi instrucţiunile de utilizare ale 
agentului de curăţare și ale dispozitivului 
de curăţare!
În anumite cazuri poate fi necesar să 
procedaţi în alt mod.

Informaţii privind calitatea apei pentru 
încălzire ( a se vedea registrul de 
exploatare).

ATENŢIE: Defecţiuni ale instalaţiei 
cauzate de umplerea frecventă!
Dacă trebuie să umpleţi frecvent traseul 
termic cu apă de completare, este posibil 
ca, în funcţie de caracteristicile sale, 
instalaţia să fie deteriorată din cauza 
coroziunii și formării de pietre.

B Asiguraţi-vă că instalaţia de încălzire 
este aerisită.

B Verificaţi etanșeitatea instalaţiei și 
funcţiile vasului de expansiune.

B Respectaţi cerinţele impuse de 
compoziţia apei.

ATENŢIE: Defecţiuni ale cazanului 
cauzate de tensiunile termice!
În cazul în care alimentaţi instalaţia de 
încălzire în stare caldă, tensiunile create de 
temperatură pot provoca fisuri datorate 
acesteia. Cazanul își pierde etanșeitatea.

B Alimentaţi circuitul termic doar atunci 
când este rece (temperatura pe tur 
trebuie să măsoare maxim 40 ˚C).

B În timpul funcţionării, circuitul termic va 
fi alimentat exclusiv prin robinetul de 
alimentare din sistemul de ţevi (retur) al 
instalaţiei.
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7 Lucrări de inspectarea și întreţinere la nivelul cazanului
7.4.1 Verificarea presiunii de lucru 
(instalaţii închise)

În cazul instalaţiilor închise trebuie ca indicatorul 
manometrului să se afle în interiorul marcajului verde.

Indicatorul roșu al manometrului trebuie reglat în 
funcţie de presiunea de lucru.

B Verificarea presiunii de lucru a instalaţiei de încălzire

În cazul în care indicatorul manometrului coboară sub 
marcajul verde, presiunea de lucru este prea scăzută și 
trebuie să completaţi cu apă.

B Completaţi cu apă până la obţinerea presiunii de 
lucru dorite.

B Aerisiţi instalaţia de încălzire pe parcursul procesului 
de umplere.

Fig. 65 Manometru pentru instalaţii închise

1 Indicator roșu
2 Indicatorul manometrului
3 Marcaj verde

7.4.2 Verificarea nivelului de umplere 
(instalaţii deschise)

În cazul instalaţiilor de încălzire deschise trebuie ca 
hidrometrul să se afle în interiorul marcajului roșu.

B Verificaţi dacă indicatorul hidrometrului se află în 
interiorul marcajului roșu.

B Când indicatorul manometurlui se află sub marcajul 
roșu, completaţi cu apă.

Fig. 66 Hidrometru pentru instalaţii deschise

1 Indicatorul hidrometrului
2 Indicator verde
3 Marcaj roșu

Asiguraţi o presiune de lucru 
(suprapresiune) de minim 1 bar.

���������	��
��
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7 Lucrări de inspectarea și întreţinere la nivelul cazanului
7.5 Proces-verbal de inspectare și întreţinere
B Lucrările de inspectare efectuate vor fi semnate și 

datate.
Procesele verbale de inspectare și întreţinere sunt 
utilizate și ca model pentru copiere.

Lucrări de inspectare Pagina Data:______ Data:______ Data:______

1. Verificarea stării generale a instalaţiei de 
încălzire

2. Efectuarea verificării vizuale și funcţionale la 
nivelul instalaţiei de încălzire

3. Verificaţi componentele instalaţiei care 
transportă combustibil și apă cu privire la:

• Etanșeitatea în timpul operării
• Verificarea etanșeităţii
• Coroziune vizibilă
• Semne de îmbătrânire

4. Verificaţi camera de ardere și suprafaţele de 
încălzire în vederea impurităţilor; scoateţi în 
prealabil instalaţia din funcţiune.

41

5. Verificarea arzătorului (a se vedea documentaţia 
de suport a arzătorului)

6. Verificarea sistemului de ghidare a gazelor arse 
în vederea funcţionării și a siguranţei (a se vedea 
documentaţi de suport a arzătorului)

7. Verificarea presiunii apei și presurizării vasului 
de expansiune sub presiune cu membrană în 
cazul instalaţiilor de încălzire închise

42

8. Verificarea presiunii apei și a presurizării în cazul 
instalaţiilor de încălzire deschise

42

9. Verificarea boilerului și anodului de protecţie 
împotriva coroziunii în privinţa funcţionării (a se 
vedea documentaţia de suport aferentă 
boilerului)

10. Verificarea setărilor aparatului de reglare (a se 
vedea documentaţia de suport a aparatului de 
reglare)

11. Verificare finală a lucrărilor de inspectare, pentru 
aceasta fiind necesară notarea rezultatelor 
măsurătorilor și verificărilor.

Confirmaţi efectuarea corespunzătoare a 
lucrărilor de inspectare

Ștampila 
firmei/

semnătură

Ștampila 
firmei/

semnătură

Ștampila 
firmei/

semnătură

Tab. 14 Proces-verbal de inspectare
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7 Lucrări de inspectarea și întreţinere la nivelul cazanului
În cazul în care, în timpul lucrărilor de 
inspecţie se constată necesitatea efectuării 
lucrărilor de întreţinere, acestea trebuie 
realizate în funcţie de necesitate. Dacă 
adăugaţi apă de completare, calitatea apei 
trebuie să corespundă cu datele cuprinse în 
registrul de exploatare atașat.

Data:_____ Data:_____ Data:_____ Data:_____ Data:_____ Data:_____ Data:_____

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Ștampila 
firmei/

semnătură

Ștampila 
firmei/

semnătură

Ștampila 
firmei/

semnătură

Ștampila 
firmei/

semnătură

Ștampila 
firmei/

semnătură

Ștampila 
firmei/

semnătură

Ștampila 
firmei/

semnătură

Tab. 15 Continuare
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7 Lucrări de inspectarea și întreţinere la nivelul cazanului
Lucrări de întreţinere în funcţie de 
necesitate Pagina Data:______ Data:______ Data:______

1. Scoaterea din funcţiune a cazanului 38

2. Demontarea și curăţarea plăcilor de ghidare a 
gazului pentru încălzire

40

3. Curăţarea canalelor pentru gazul de încălzire 
(suprafeţelor de încălzire)

41

4. Curăţarea camerei de ardere 41

5. Curăţaţi colectorul de gaze arse 41

6. Montarea plăcilor de ghidare a gazului pentru 
încălzire

22ș.u.

7. Verificarea garniturilor/șnururilor de etanșare de 
la nivelul arzătorului și ușii arzătorului și 
înlocuirea acestora, dacă este cazul

41

8. Punerea în funcţiunea a cazanului 35

9. Verificarea finală a lucrărilor de întreţinere, în 
acest scop se vor nota rezultatele măsurătorilor 
și verificărilor

10. Verificarea în vederea funcţionării și siguranţei 
din timpul funcţionării

Confirmaţi efectuarea corespunzătoare a 
lucrărilor de inspectare Ștampila 

firmei/
semnătură

Ștampila 
firmei/

semnătură

Ștampila 
firmei/

semnătură

Tab. 16 Proces-verbal de întreţinere

Data:_____ Data:_____ Data:_____ Data:_____ Data:_____ Data:_____ Data:_____
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ștampila 
firmei/

semnătură

Ștampila 
firmei/

semnătură

Ștampila 
firmei/

semnătură

Ștampila 
firmei/

semnătură

Ștampila 
firmei/

semnătură

Ștampila 
firmei/

semnătură

Ștampila 
firmei/

semnătură
Tab. 17 Continuare
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8 Defecţiuni
8 Defecţiuni
Defectiunile la nivelul cazanului sunt afișate pe display-
ul aparatului de reglare. Informaţii mai detaliate privind 
aceste mesaje de defecţiuni puteţi găsi în instrucţiunile 
de service ale aparatului de reglare respectiv. 

Defecţiuni ale arzătorului
Defecţiunea arzătorului este semnalizată suplimentar 
printr-o lumină de avertizare la nivelul arzătorului. 
Informaţii mai detaliate privind defecţiunile arzătorului 
puteţi găsi în suportul tehnic al arzătorului.

Pentru resetarea defecţiunilor arzătorului:
B Apăsaţi tasta de resetare defecţiuni a arzătorului.

ATENŢIE: Defecţiuni ale cazanului 
cauzate de îngheţ!
Dacă echipamentul nu funcţionează din 
cauza unei întreruperi determinate de o 
defecţiune, acesta poate îngheţa.

B Remediaţi defecţiunea fără întârziere și 
repuneţi în funcţiune instalaţia de 
încălzire.

B Dacă acest lucru nu este posibil: goliţi 
conductele traseului termic și pentru 
apă potabilă în punctul minim al 
acestora. 

ATENŢIE: Defecţiuni ale instalaţiei! 
Prin acţionarea prea frecventă a tastei de 
resetare defecţiuni puteţi cauza defecţiuni 
la nivelul transformatorului de aprindere al 
arzătorului.

B Nu apăsaţi tasta de resetare defecţiuni 
mai mult de trei ori consecutiv.
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