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Stimate beneficiar! 

Vă felicităm pentru alegerea Dvs. Aţi devenit proprietarul unui cazan pentru încălzire centrală 

cu funcţionare pe combustibil solid. Vă rugăm studiaţi şi respectaţi instrucţiunile din 

prezenta carte tehnică, astfel cu un efort minim veţi avea asigurat un confort maxim. 

 

 Cazanul trebuie instalat în conformitate cu reglementările referitoare la modul de instalare, la 
spaţiul de instalare şi la coşul de fum menţionate în ”Instrucţiunile de instalare, utilizare şi 
întreţinere”, certificatul de garanţie şi legislaţia în vigoare (PT A1-2010). 

 Studiați instrucţiunile de instalare şi de protecţie antiincendiu înaintea instalării cazanului. 

 Studiați instrucţiunile de utilizare înaintea punerii în funcţiune. 

 Utilizarea cazanului este admisă și garanția este valabilă doar după punerea în funcţiune de către 
o firmă de service autorizată de producător şi ISCIR. 

 Instalarea cazanului, prima aprindere de control (punerea în funcțiune) şi instruirea beneficiarului 
în ceea ce priveşte modul de utilizare, vor fi efectuate de o unitate autorizată de producător, 
ocazie cu care se va întocmi un proces verbal de punere în funcţiune a cazanului.  

 În procesul de ardere a combustibilului solid (lemn) se produc gudroane şi condens acid, cu un 
caracter deosebit de coroziv.  Pentru a diminua efectul acestora cazanul trebuie să funcţioneze la 
temperaturi  de 80 – 90 ºC şi temperatura agentului termic în returul cazanului trebuie să fie mai 
mare decât 50ºC.  

 Funcţionarea tuturor pompelor de circulaţie trebuie comandată de un termostat separat astfel 
încât să fie asigurată temperatura minimă prevăzută a apei de retur.  

 Combustibilul folosit trebuie să fie exclusiv uscat, cu o umiditate de 12 – 20% şi o  vechime de 2 
ani. 

 
    
 

ATENŢIE 
 Garanţia cazanului este valabilă doar dacă instalarea şi punerea în funcţiune se efectuează de 

către agenţi economici autorizaţi ISCIR, conform legislaţiei în vigoare (PT A1/2010) cu 
respectarea prescripţiilor cărţilor tehnice furnizate de producător şi a normativelor în domeniu. 

 Elementele de etanşare, izolare sunt considerate componente consumabile, fiind necesară 
înlocuirea lor periodic în funcţie de modul de exploatare, nu se înlocuiesc în termen de garanţie 
doar dacă este dovedit că defecţiunea este un viciu de material sau fabricaţie. 

 Cazanul poate fi utilizat doar de persoane majore, responsabile. Este interzisă exploatarea și 
atingerea cazanului de către copii. 

 În cazul în care cazanul trebuie golit de apa, trebuie să vă asigurați că apa și cazanul nu au 
temperatura ridicată pentru a evita eventualele accidente; 

 În cazul în care există neetanșeități ale corpului cazanului sau ale instalației și presiunea apei nu 
este suficientă sau cazanul a înghețat, acesta nu se va porni în nici un caz; 

 Cazanul și accesoriile sunt conforme cu EN 303-5;2013. Nu este permisă nici o modificare 
constructivă a cazanului. Orice modificare sau utilizare în alt scop decât cel menționat în 
documentația însoțitoare anulează garanția și producătorul nu-și asumă responsabilitatea în 
acest caz. 
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Cuprins 

1 Cote de gabarit/dimensiuni cazan 

2 Date tehnice 

3 Descriere generală 

4 Combustibil recomandat 

5 Elemente de control și siguranță 

Regulatorul de tiraj 

Clapeta de reglaj 

Supapa termica de siguranță 

6 Instalare cazan 

7 Evacuare gaze de ardere 

8 Instrucțiuni de exploatare și întreținere 

Punerea în funcțiune 

Instrucțiuni de utilizare 

Întreținere 

9 Agentul termic 

10 Îndepărtarea reziduurilor de ardere 

solide 

11 Formarea condensului și gudronului 

12 Oprirea cazanului 

13 Reparare 

14 Conectare cu rezervor de acumulare 

15 Livrarea cazanului 

16 Transport și depozitare 

17 Declarație de conformitate 

 

 

Legenda: 

 

     - Atenționare 

   - Informație importantă 
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Informare caracteristici tehnice 

Cote de gabarit/dimensiuni cazan 
 

Woody Carbon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woody Carbon - M 
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Date tehnice 

Tip cazan  
Carbon  
Carbon M 
   23 

Carbon  
Carbon M 
   28 

Carbon  
Carbon M 
   35 

Carbon  
Carbon M 
   45 

Putere termică nominală      

Lemn esență tare      

 kW 23 28 35 45 

Bricheți      

 kW 23 28 35 45 

Înălțime mm 1100 1100 1100 1100 

Lățime/Adâncime mm 530/550 530/600 530/650 530/750 

Volum apă cazan L 45 55 65 75 

Tiraj natural coș de fum necesar Pa 25 25 25 25 

Debit gaze de ardere (lemn) kg/s 0,014 0,016 0,020 0,026 

Debit gaze de ardere (bricheți de 
lemn) 

kg/s 0,016 0,020 0,026 0,032 

       Randament %                     84                                 84                               84                             84 

combustibil Lemn (umiditate max.20%), bricheți de lemn 

Dimensiuni ușă încărcare mm 
 

CARBON 340 X340 
 

CARBON M 340X470 

Lungime max. combustibil mm 400 450 500 600 

Temperatura maximă tur °C 90 90 90 90 

Temperatura minimă retur °C 50 50 50 50 

Temperatura maximă cazan °C 95 95 95 95 

Presiune maximă cazan bar 2,5 2,5 2,5 2,5 

Masa cazan kg 210 225 240 270 

Racord retur coll 2 2 2 2 

Racord tur coll 2 2 2 2 

Supapă siguranță coll ½” ½” ½” ½” 

Racord cos mm 150 150 150 / 180 (M) 180 

Ușa de curațare      
Termometru      
Cutie cenușar      
CE                               MSZ EN 303-5:2013   

Clasă cazan        3   

Certificate No   H/BD 17 0012   
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    Important 

 

 

Cazanul trebuie montat, instalat, pus în funcţiune şi autorizat pentru funcţionare de către unităţi 

specializate şi autorizate, pe baza unui proiect de instalare, în conformitate cu prevederile cărţii tehnice şi 

legislaţia în vigoare (STAS 7132-86, STAS 6793-86, PT A1-2010). 

Înainte de punerea în funcţiune a cazanului beneficiarul are obligaţia să studieze prezentele instrucţiuni şi 

în timpul exploatării să le respecte în totalitate. 

Punerea în funcţiune poate fi efectuată doar de firme autorizate ISCIR, şi de producător. Lista firmelor de 

service este anexată la certificatul de garanţie (în cazul pierderii listei, ea poate fi solicitată de la importator). 

Instalarea şi utilizarea în alte condiţii poate provoca avarii, pentru care producătorul nu este răspunzător. 

În cazul defectării anumitor componente, ele pot fi schimbate doar cu piese originale. 

 

   Instrucțiuni de utilizare 
 

  Descriere generală cazane  

 

Cazanul este destinat utilizării în sisteme de încălzire centrală (pentru case de locuit, cabane, sere sau 
orice alte clădiri) cu apă caldă, în circuit gravitaţional sau forţat, în principal pentru sisteme deschise (dotate cu 
vas de expansiune deschis). Cazanul poate fi utilizat şi în sisteme închise, cu respectarea normativelor tehnice 
relevante referitoare la echiparea cazanului cu sisteme de siguranţă la supraîncălzire şi suprapresiune.  

 
Combustibilul folosit se recomandă a fi lemn, brichete, tocătură lemnoasă, resturi agricole şi forestiere. În 

cazul utilizării deşeurilor de lemn, se recomandă a fi folosite în amestec cu bucăţi de lemn de dimensiuni mai 

mari.  

Corpul cazanului este construcţie sudată-îndoită, din tablă de oţel de grosime 4-5mm. Camera de ardere 

şi schimbătorul de căldură gaze de ardere/agent termic sunt realizate din tablă de oţel cu grosimea de 5 mm, iar 

pereţii exteriori ai spaţiului de agent termic din tablă de oţel de 4mm. Toate elementele cazanului în contact cu 

flacăra sau gazele de ardere sunt răcite cu agent termic în partea opusă. Prin arderea controlată a combustibilului 

solid se formează în cazan un mediu coroziv, motiv pentru care schimbătorul de căldură este confecţionat din 

tablă de oţel de 5mm, asfel asigurându-se o durată de viaţă  ridicată. Camera de ardere şi drumurile de fum sunt 

răcite cu apă. Spaţiul de apă este format din spaţiul dintre plăcile interioare ce înconjoară focarul, cuprinzând şi 

partea interioară a plăcilor drumurilor de fum. 

În partea inferioară, focarul este delimitat de un gratar răcit cu agent termic.  

Sub grilaj este situat cenuşarul format dintr-o cutie, destinat colectării cenuşei şi zgurei formate în timpul 

arderii. 
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În partea frontală sunt situate ușile prin intermediul cărora se poate alimenta cu combustibil, se poate 

aprinde cu acesta, se asigură aerul primar şi secundar, respectiv se poate curăţa interiorul cazanului. 

Corpul cazanului este echipat cu racorduri pentru regulatorul de tiraj, supapă de siguranţă, robinet de 

golire. 

Cazanul este izolat termic.  
 
 
 

Tipul de cazan (în funcție de puterea termică) trebuie selectat în concordanță cu necesarul de energie termică al 
clădirii de încălzit. Un cazan prea mic nu va reuși să realizeze încălzirea spațiului și va crea astfel disconfort. Un 
cazan supradimensionat va genera o funcționare incorectă cu mult condens cu caracter coroziv care va micșora 
durata de viață al cazanului. De asemenea există riscul supraîncălzirii cazanului. Toate aceste probleme nu 
reprezintă probleme de garanție. 

 

 

  

Combustibil recomandat 

 

Combustibilul recomandat pentru cazanele    sunt: lemn de esență tare; bricheți de lemn; lignit. 

Dimensiunea optimă pentru lemne: bușteni cu diametrul 40-100 mm. Lungimea depinde de dimensiunea 

camerei de ardere al fiecărui cazan.  

Combustibilul se va usca și se va depozita în spații uscate. Umiditatea maximă admisă este de 20 %. Alimentarea 

cu combustibil se face manual. Autonomia arderii unei încărcături de combustibil este specificată în capitolul 

“Date tehnice”.  

Atenție! Cazanul nu este destinat arderii 

deșeurilor de orice fel. 

 

 

 

Elemente de control și 

siguranță 
 

Regulatorul de tiraj 

 

 

 

Termostatul regulator de tiraj este un echipament termo-mecanic și are rolul de a asigura aerul primar 

necesar arderii în funcţie de temperatura reglată şi măsurată a agentului termic din cazan. 

Regulatorul se va monta în racordul  corespunzător (3/4”) şi prin intermediul lanţului se va conecta cu 

clapeta de aer. 
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În scopul funcţionării la parametrii doriţi este deosebit de important să se efectueze corect conexiunea 

între termostat şi clapeta de aer prin intermediul lanţului. 

Etapele montării regulatorului sunt:  

- se montează termostatul în racord 

- se montează pârghia pe termostat  

- se fixează poziţia ”închis” a clapetei de aer de pe uşa cenuşarului cu ajutorul şurubului limitator la o 
deschidere de aprox. 2-3 mm 

- se poziţionează termostatul pe tmax = 90 ºC 

- se montează lanţul astfel încât să se obţină deschiderea maximă (aprox. 50 mm) în stare rece a 
cazanului 

- se prinde focul şi se încălzeşte cazanul la T=60ºC, rozeta termostatului se poziţionează pe t = 60ºC. În 
momentul concordanţei între tmăsurat = t reglat clapeta de aer se va închide 

- în caz de nevoie se ajustează întinderea lanţului a.î. să se obţină închiderea clapetei. 

 

 

 

  

Clapeta de reglaj 

Clapeta de reglaj aer de ardere va trebui să aibă posibilitatea mișcării fără a 

fi obstrucționată sau acoperită de alte obiecte.  

Termometru 

 Temperatura agentului 

termic din cazan 

(turul 

instalației) poate fi vizualizată prin 

intermediul termometrului montat în partea frontală superioară a cazanului. 

 

  Elemente de siguranță 

Supapa termică de siguranță 

 

 

Cazanele  pot fi echipate cu supape de protecție la supraîncălzire în cazul instalării în sisteme de 

încălzire închise, care sunt capabile să preia energia termică în surplus astfel încât temperatura cazanului să 

nu depășească valoarea de 95 C°. Supapa termică se va include între conducta de tur și retur.  

Supapa termică este un accesoriu opțional și se achiziționează separat. 
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Rolul supapei termice 

Cazanele pe combustibil solid pot ajunge în stare de supraîncălzire datorită unor întreruperi ale alimentarii cu 
energie electrică (moment în care pompa de circulație se oprește și nu evacuează căldura din cazan), în cazul 
unor greșeli de exploatare sau în cazul unor defecțiuni ale unor componente ale instalației. 
Pentru a evita acest fenomen se recomandă instalarea unei supape termice care nu necesită alimentare cu 
energie electrică și conectarea componentelor electrice la o sursa de alimentare neîntreruptibila (UPS). 
  
 

Supape termice recomandate: 

- supape cu o cale  

- supape cu două căi 

 

Recomandare de montaj: 

 

    Atenție ! 

-  se va respecta sensul de curgere marcat pe corpul supapei termice; 

- Temperatura maximă a apei de alimentare a supapei termice ( t ) a 15 C° și presiunea minimă 2 

bar. 

 

 
 

1.  Racord retur 

2.  Racord tur 

3. Regulator tiraj 

4.  Supapă termică  (2.5 bar )  

5.  Filtru impurități 

6.  Sondă temperatură supapă termică ½  

7.  Intrare apă rece ½  

8.  İeșire apă caldă  ½  

9. Sondă capilară 

 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

2 



  
Manual de instalare ș i utilizare  

11  
 

 

Instalare 

  Instalare cazan – informații generale 

- Cazanele pot fi instalate pe baza unui proiect întocmit de o unitate specializată şi verificat de 
un verificator autorizat, în săli proprii amplasate la subsolul, demisolul, parterul sau etajele 
clădirilor de producţie din categoria C, D şi E de pericol de incendiu, clădirilor de depozitare 
materiale  incombustibile şi clădirilor civile conform legislaţiei în vigoare. Nu se admite 
amplasarea sălii cazanelor având perete comun sau imediat sub încăperi cu persoane care nu 
se pot evacua singure (ex. spitale, şcoli, grădiniţe, etc.) sau sub căile de evacuare ale acestora. 

- Sala cazanelor trebuie să fie separată de încăperile alăturate prin pereţi sau planşee cu 
rezistenţă mecanică corespunzătoare, uşi incombustibile şi fără goluri pentru ferestre. 

- Sala cazanelor trebuie prevăzută cu orificiu neobturabil pentru accesul liber al aerului de 
combustie.  

- Temperatura în sala cazanului trebuie să fie între + 5 C° și + 35 C° iar umiditatea relativă să nu 
depășească 80 % . 

- Cazanul trebuie aşezat pe o suprafaţă incombustibilă (fundaţie de beton sau oţel) la o distanţă 
de siguranţă faţă de elementele combustibile şi pereţi, respectiv în aşa fel încât să existe 
spaţiu suficient pentru activitatea de întreţinere şi service (lateral şi spate min. 800 mm, în 
faţă 800 mm). 

- Legăturile la turul, respectiv returul instalaţiei se vor efectua cu racorduri demontabile 
(olandeze). 

- Cazanele pot fi încorporate în instalaţii de încălzire centrală utilizând ca agent termic apa cu 
circulaţie naturală sau forţată. Sistemele pot fi de tip deschis sau închis.  

- Circulaţia forţată poate fi realizată cu ajutorul unei pompe de circulaţie, dimensionată în 
funcţie de caracteristicile hidraulice ale instalaţiei şi montată pe conducta de retur, astfel 
evitând fenomenul de cavitaţie. Pentru o durată de viaţă ridicată a pompei, ea trebuie 
protejată în mod obligatoriu de un filtru de impurităţi. Alimentarea electrică a pompei de 
circulaţie se va face în mod obligatoriu de la un circuit separat, dotat cu priză fixă cu contact 
de protecţie (împământare). Pornirea/oprirea pompei se va realiza prin intermediul unui 
termostat. 

- În cazul sistemelor cu circulaţie naturală, circulaţia AT se bazează pe efectul de termosifon, 
din acest motiv cazanul trebuie să constituie punctul cel mai de jos al sistemului, respectând 
dimensiunea racordului de tur şi retur al cazanului pentru conductele respective. În ambele 
situaţii instalaţia trebuie dotată cu robineţi de golire în punctele cele mai joase şi cu 
aerisitoare în punctele înalte. 

- Umplerea cu apă a instalaţiei se va realiza printr-un robinet de umplere montat în acest scop 
şi un racord demontabil, cu respectarea limitei de presiune maxim admisibile. După 
terminarea operaţiunii umplere/ completare robinetul se va închide şi racordul se va 
demonta. Apa de alimentare nu poate să aibă caracter acid, de aceea pH>7 iar duritatea 
trebuie să fie mai mică decât 1,8 mmol/l. În cazul în care duritatea este mai mare decât 
valoarea menționată se vor aplica soluții de dedurizare. Problemele generate de duritatea 
ridicată nu reprezintă probleme de garanție. 

- Pentru funcţionare eficientă şi durată de viaţă ridicată instalarea trebuie să se efectueze 
conform schiţelor recomandate de producător în prezentul manual, utilizând accesorile 
evidenţiate. 
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- Nu se recomandă utilizarea soluțiilor antiîngheț datorită caracteristicilor hidraulice și termice 
diferite față de cele ale apei. În cazul în care se dorește o astfel de protecție antiîngheț, se vor 
utiliza soluții special destinate sistemelor termice de încălzire; 

- Înainte de punerea în funcțiune, cazanul și întreaga instalație se va spăla; 

- Se recomandă instalarea unor filtre de impuritați și separatoare de nămol pe ramura de retur 
a instalației termice. Menținerea în stare curată a instalației este sarcina utilizatorului. 

 

 

  Atenţie! 

Umplerea şi completarea cu apă se va efectua doar în starea rece a cazanului (tcaz < 20ºC). 

Contactul apei reci cu corpul cazanului aflat la temperatură ridicată poate provoca avarierea  cazanului şi 

chiar rănirea persoanelor aflate în apropierea acestuia. 

Important! 

Cazanele sunt destinate a fi montate în sisteme de încălzire centrală deschise sau închise, în care 

presiunea nominală este pana la 3 bar. Acest lucru presupune racordarea cazanului la un vas de 

expansiune, corect dimensionat, capabil să preia dilatările apei datorate creşterii temperaturii şi să 

descarce eventualele creşteri de presiune accidentale. Pe racordul corespunzător din zona de spate a 

cazanului se va monta în mod obligatoriu o supapă de siguranţă cu presiunea de descărcare max 3 bar. 

Acest lucru nu exclude montarea elementelor de siguranţă (inclusiv a supapei de siguranţă) pe instalaţie.    

Vasul de expansiune deschis se va monta în punctul cel mai înalt al instalaţiei, va fi izolat termic 

(atât vasul cât şi conductele de legătură), astfel încât să fie protejat împotriva îngheţului. Înălţimea 

coloanei de apă măsurată între nivelul maxim al vasului de expansiune şi partea inferioară a cazanului, 

poate fi max. 20m (ceea ce corespunde Pmax admisibil în cazan de 2 bar). 

Se interzice montarea de armături (robineţi) între cazan şi vasul de expansiune. 

Ca şi poziţionare se recomandă o distanţă cât mai mică între axa verticală a cazanului şi a vasului 

de expansiune. 

Vasul de expansiune deschis va fi dotat cu elemente de control al nivelului apei în instalaţie. 

 

Elemente de protecţie şi de automatizarea funcţionării 
 

Cazanele trebuie să prezinte siguranţă în exploatare pentru utilizator şi pentru mediul în care se 

instalează. În acest scop instalaţia trebuie dotată cu echipamente de limitare a: 

- presiunii (vasul de expansiune şi supapa de siguranţă cu presiunea de descărcare max 3 bar); 
- temperaturii (regulatorul de tiraj cu lanţ). Regulatorul de tiraj are şi rolul de a asigura o 

funcţionare continuă în funcţie de necesarul termic al instalaţiei. 
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Notă:  

Nu se vor monta robineţi între echipamentele de protecţie şi cazan. 

În scopul asigurării condiţiilor optime de funcţionare se recomandă montarea pe racordul de tur a 

unui termostat de comandă a pompei de circulaţie. 

   

 

  Poziționarea cazanului în sala cazanului 

. 

 

 

 Evacuarea gazelor de ardere 
Cazanul trebuie racordat la un coş de fum cu tiraj natural pentru evacuarea gazelor de ardere 

rezultate în urma procesului de ardere.  

Coşul de fum trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele caracteristici: 

- tiraj necesar: 0,25mbar (25 Pa); 
- secţiunea coşului cel puţin egală cu secţiunea de ieşire din cazan. Se recomandă secţiune mai 

mare cu aprox. cu 10%; 
- nu se recomandă utilizarea coşurilor exterioare, metalice neizolate termic. 

 

Dimensiuni recomandate 

Cazan tip 

WOODY 
23 28 35 35M 45 

Secţiune minimă: 
140x200 mm sau Ø150 

mm 
Ø180 mm 

200x200 mm   sau 

Ø180 mm 

Înălţime utilă a 

coşului *: 
6 m 8 m 
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* Înălţime utilă a coşului se consideră distanţa dintre planul grilajului din focar şi partea superioară a 

coşului.. 

Tubulatura de legătură cazan-coş trebuie să fie de secţiune egală cu secţiunea de ieşire din cazan 

şi executată din tablă de oţel (cu pantă de 10-20 grade spre coş). Lungimea maximă a tubulaturii poate fi 

1,5 m şi poate conţine max. 2 schimbări de direcţie. Tubulatura verticală de la cazan la cot va avea 

lungimea  minimă de 0,8 m. Este interzisă evacuarea direct pe verticală. Vor fi evitate coturile în unghi 

drept. Coşul de fum trebuie izolat termic pentru a evita formarea condensului, care având caracter acid 

provoacă coroziuni.  

Este interzisă racordarea aparatelor consumatoare de gaz la coşuri de fum care deservesc focare 

cu combustibil solid. Este interzisă utilizarea racordurilor flexibile de aluminiu.  

Racordare la cos cazane WOODY 

 

Racordare la cos cazane WOODY M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Corect       Incorect 
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   Recomandări privind sala cazanului 

 

Pentru o exploatare normală și sigură trebuie respectate cateva măsuri de siguranță: 

- distanța de la partea frontală a cazanului și perete sa fie minim lungimea cazanului ( L ) plus 

500 mm. 

- În partea posterioara până la perete min. 800 mm  și în funcție de modul de racordare la coș.  

- Distanța dintre două cazane minim 600mm.  

 

Nu atingeți conductele de tur, retur și racordul de coș în timpul funcționării cazanului pentru 

a evita eventualele arsuri ! 

 

 

Instrucţiuni de exploatare şi întreţinere 
 

Punerea în funcţiune 
Înaintea punerii în funcţiune cazanul şi instalaţia se va umple complet cu apă şi se va elimina 

complet aerul din instalaţie (se va aerisi). 

Se va stabili presiunea în limitele admisibile şi se va verifica etanşeitatea. 

Umplerea se va realiza cu robineţii de pe instalaţie deschişi (nu şi cel de golire). 

Notă:  

Înaintea punerii în funcţiune se recomandă spălarea instalaţiei. 

Punerea în funcţiune se va efectua de către unităţi de service autorizate de producător (sau 

reprezentantul legal al acestuia) şi ISCIR conform PTA1 -2010 

PIF reprezintă verificarea corectitudinii montajului, concordanţa cu cartea tehnică şi legislaţia în 

vigoare, demonstrarea parametrilor de funcţionare, precum şi instruirea beneficiarului referitor la 

întreţinerea şi exploatarea cazanului. 

După PIF se întocmeşte un proces verbal de punere în funcţiune. Garanţia produsului este validă 

începând cu data PIF în cazul în care a fost completat procesul verbal de PIF. 

 

Instrucţiuni de utilizare 
 

Cazanele WOODY sunt de tip cu ”supraveghere permanentă”. 

Cazanele pot fi exploatate şi deservite doar de persoane mature, responsabile, care au fost 
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instruite în acest scop. Copiii sau persoanele iresponsabile nu au dreptul de a deservi cazanul. 

Utilizarea cazanului începe cu aşezarea combustibilului în camera de ardere prin intermediul uşii 

de încărcare. În prima fază a aprinderii se vor încărca lemne subţiri şi uscate. Pentru aprindere nu se vor 

folosi substanţe inflamabile. Uşa cenuşarului nu se va închide complet, iar termostatul – regulatorul de 

tiraj se va poziţiona pe o temperatură ridicată astfel încât clapeta de aer să fie deschisă la maxim. În cazul 

folosirii lemnelor drept combustibil se va încărca până la jumătatea înălţimii focarului, iar în cazul 

cărbunelor până la nivelul grătarului înclinat. 

După aprinderea focului în cazanul rece există posibilitatea apariţiei unor picături de apă pe 

pereţii focarului. Este condens care va dispărea după încălzirea focarului. Pentru o încălzire eficientă se 

recomandă pornirea pompei de circulaţie la atingerea temperaturii de 50ºC. 

După faza de aprindere se va încărca cu combustibil de dimensiuni mai mari, se închide uşa 

cenuşarului, iar aerul necesar arderii va fi aspirat prin clapeta de admisie în mod automat în funcţie de 

necesar. Clapeta nu se va închide niciodată în totalitate. Dacă este necesar, cantitatea de aer se va ajusta 

cu clapeta de aer secundar. 

În timpul funcţionării se va păstra aproximativ temperatura reglată pe termostatul regulator de tiraj. 

Autonomia de funcţionare continuă depinde de natura şi umiditatea combustibilului, precum şi 

de necesarul termic al clădirii de încălzit. Lemnul utilizat trebuie să fie uscat, având umiditatea maximă de 

20% (se obţine prin uscare naturală timp de 1,5 – 2 ani). 

În sala cazanului se va depozita doar atât combustibil cât este necesar pentru o singură încărcare 

având în vedere ca temperatura pe suprafaţa combustibilului să nu depăşească 60ºC.  

Se recomandă păstrarea unei distanţe de min. 1 m între cazan şi combustibilul depozitat. 

În cazul în care în sala cazanului există pardoseală combustibilă, postamentul incombustibil al 

cazanului trebuie să depăşească extremităţile cazanului cu cel puţin 30 cm. 

Dacă este nevoie de realimentare cu combustibil se va închide calea aerului necesar arderii, se 

deschide puţin (aprox. 2-3cm) uşa de încărcare, se aşteaptă aproximativ 20 de sec. după care se deschide 

uşa şi se încarcă. 

După încărcare se reglează după caz temperatura de lucru pe cazan şi în mod automat aerul 

necesar arderii. Astfel se evită ieşirea fumului şi a flăcării spre utilizator.  

Uşa de încărcare nu se va deschide în timpul utilizării continue doar pentru încărcare, în condiţiile 

menţionate. 

Cazanul nu se va folosi niciodată sub 50% din capacitate. 

În perioadele de tranziţie (primăvara, toamna) când necesarul de căldură este mai redus se 

recomandă funcţionarea fără termostatul clapetei de aer, doar cu reglaj manual şi limitarea încărcăturii. 

Din punct de vedere al caracteristicilor de ardere este deosebit de importantă calitatea  şi 

umiditatea lemnului utilizat. Cu creşterea umidităţii puterea calorică se poate micşora chiar şi cu 40-50%, 

scăzând totodată puterea termică utilă a cazanului şi crescând consumul de combustibil. 
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Important! 

 Lemnul cu umiditate ridicată arde greu, eliberează mult fum, generează în camera de ardere şi 

schimbătorul de căldură multă funingine, gudroane cu caracter coroziv reducând durata de viaţă a 

cazanului şi a coşului de fum. 

Ex. Puterea calorică a lemnului de salcâm cu umiditate de 20%  este cca. 15000kJ/kg (4,17kWh), 

Puterea calorică a lemnului de salcâm cu umiditate de 40%  este cca. 10000kJ/kg (2,78kWh). 

 

 

Puterea calorică a lemnului (/kg) în stare uscată 

Fag 15000 kj 4,17 kw 

Stejar 14000 kj 4,00 kw 

Salcîm 15000 kj 4,17 kw 

Plop 12300 kj 3,42 kw 

   

 

Întreţinere 
 

Întreţinerea cazanului constă în menţinerea în stare curată a suprafeţelor de schimb de căldură. 

Deoarece în procesul de ardere se produce funingine şi gudroane, acestea trebuie îndepărtate 

periodic cu ajutorul raşchetei furnizate. 

Frecvenţa curăţării depinde de calitatea lemnului şi modul de utilizare. 

Curăţarea necorespunzătoare sau necurăţarea la timp înrăutăţeşte schimbul de căldură şi 

conduce la micşorarea randamentului. 

În urma arderii, ca produs secundar, se formează cenuşă care se acumulează în cutia cenuşar. În această 

cutie se acumulează şi reziduurile rezultate în urma curăţării. Curăţarea se efectuează de sus în jos. 

Operaţiunea de curăţire trebuie să cuprindă şi curăţirea drumurilor de fum (inclusiv spaţiul dintre şicanele 

schimbătorului de căldură în partea din faţă şi spate şi corpul cazanului), racordul de coş, şi coşul de fum.  

Cenuşa şi reziduurile evacuate din cazan se vor depozita în rezervoare incombustibile şi la o 

distanţă minimă de 1,5 m faţă de orice material combustibil. 

În timpul utilizării poate apărea necesitatea completării cu apă. Completarea cu apă se va face 

întotdeauna cu cazanul oprit din funcţiune şi rece. 
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Important! 

Este interzis să se utilizeze cazanul fără apă sau parţial fără apă. 

 
 
 
Agentul termic 

Agentul termic din cazan şi sistemul de încălzire este apa. Pentru umplere/ completare se va folosi 

apă cu duritate max. de 0,5-2ºG, fără impurităţi mecanice.  

Trebuie evitate golirile şi umplerile repetate ale instalaţiei. 

În cazul în care există pericol de îngheţ, cazanul şi instalaţia se va goli complet de apă. 

Dacă în mod accidental instalaţia a îngheţat, aprinderea focului în cazan este admisă doar după 

dezgheţarea în totalitate. 

Avariile datorate îngheţului nu constituie obiectul garanţiei. 

Cazanul se va porni doar după racordarea la coșul de fum! La fiecare pornire se va verifica starea 

conexiunilor.  

Nu utilizați cazanul dacă nu este asigurat tirajul natural necesar. 

   

 În timpul funcționării, ușile cazanului trebui să fie închise.  

 

   

 

 

  Îndepărtarea reziduurilor de ardere solide  
 

Cazanul trebuie curățat în mod regulat, ori de cate ori este necesar. Cutia cenușarului trebuie 

golită periodic pentru a nu obstrucționa accesul aerului de ardere în focar.  

  Formarea condensului și a gudronului 
 

La aprinderea focului într-un cazan rece, pe pereții cazanului se va forma condens care se va 

scurge în partea inferioara a cazanului. Acest fenomen nu reprezintă o defecțiune și dispare după 

încălzirea suficientă a cazanului. 

În cazul utilizării cazanului la temperaturi  sub 65 C° sau cu combustibil cu umiditate ridicată, 

vaporii de apa din gazele de ardere vor precipita și se va forma condens/gudron cu caracter acid 

care va scurta în mod drastic durata de viață a cazanului. Se va evita utilizarea cazanului în astfel 

de regimuri.   
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Se recomandă instalarea pe returul cazanului a unor echipamente care să asigure în mod automat 

o temperatură de min. 50 C° a agentului termic în retur.  

  

Întreţinerea cazanului constă în menţinerea în stare curată a suprafeţelor de schimb de căldură. 

Deoarece în procesul de ardere se produc funingine şi gudroane, acestea trebuie îndepărtate 

periodic cu ajutorul raşchetei furnizate. 

Frecvenţa curăţării depinde de calitatea lemnului şi modul de utilizare. 

Curăţarea necorespunzătoare sau necurăţarea la timp înrăutăţeşte schimbul de căldură şi 

conduce la micşorarea randamentului. 

În urma arderii, ca produs secundar, se formează cenuşă care se acumulează în cutia cenuşar. În 

această cutie se acumulează şi reziduurile rezultate în urma curăţării. Curăţarea se efectuează de 

sus în jos. 

 

Operaţiunea de curăţire trebuie să cuprindă şi curăţirea drumurilor de fum (inclusiv spaţiul dintre 

şicanele schimbătorului de căldură în partea din faţă şi spate şi corpul cazanului), racordul de coş, 

şi coşul de fum.  

 

Cenuşa şi reziduurile evacuate din cazan se vor depozita în rezervoare incombustibile şi la o 

distanţă minimă de 1,5 m faţă de orice material combustibil. 

În timpul utilizării poate apărea necesitatea completării cu apă. Completarea cu apă se va face 

întodeauna cu cazanul oprit din funcţiune şi rece. 

 

Important! 

Este interzis să se utilizeze cazanul fără apă sau parţial fără apă. 

 

  Întreținere, reparare 

 

Cazanul poate fi reparat exclusiv de unitați de service autorizate. Utilizatorul poate efectua doar 

operațiuni de curațire. 

Pentru orice reparare se vor utiliza componente originale și noi. 
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Oprirea cazanului 
Nu este recomandată accelerarea procesului de ardere. Cazanul se oprește la arderea completă a 

combustibilului încărcat. 

  Oprirea pe termen scurt 

După oprirea arderii, cazanului i  se vor îndepărta toate reziduurile de ardrere de pe pereți și din 

cenușar după care se vor închide toate ușile. 

 

  Oprirea pe termen lung 

După oprirea arderii, cazanul se va curăța temeinic și se vor îndepărta toate reziduurile de ardrere 

de pe pereți și din cenușar pentru a elimina posibilitatea acumulării de umiditate în cazan, după 

care se vor închide toate ușile. 

 

Conectare cu rezervor de acumulare 

 

Randamentul arderii este maxim în cazul în care arderea se desfășoară fără limitarea 

aerului de ardere. În această situație însa există posibilitatea de a se produce energie 

termică în exces. Pentru a prelua această energie, se recomandă instalarea unui 

rezervor de acumulare. 

 

Calculul volumului minim de rezervor de acumulare recomandat: 

 
 

V SP    -   volum rezervor de acumulare( l ) 

Q N    -   Putere termică nominal ( kW )  

T B     -    Timp de ardere( h ) 

Q H     -    Necesar termic cladire( kW )  

Q min-Putere termică minimă cedată( kW)     

 

 

Livrarea cazanului 

cazanele   sunt livrate complet asamblate și cu următoarele accesorii:  

1 Cazan 

2 Manual de utilizare 

3 Lista unităților de service 

4 Certificat de garanție 

5 Supapă de siguranță termică (opțional) 

6 Regulator termomecanic (opțional) 

7 Elemente de curațare

  Transport și depozitare 

 

Cazanul se va transporta în mod obligatoriu  în poziție verticală. 

Depozitarea se va efectua în condiții normale (mediu neagresiv, umiditate sub 75 %, temperatura 

+5o și  55oC, mediu fără praf și factori biologici ).  

În timpul transportului și depozitării nu se vor aplica tensionari asupra carcasei. Manipularea se va 

face cu stivuitoare, transpaleți așezați pe paleți de transport. 
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MEGFELELŐSÉGI 
NYILATKOZAT  

 

 Kiállító és gyártó: Hőtechnikai és Gépipari Kft 

       
 

5100 Jászberény, Laktanya út 4 

        

 
A termék szabatos megnevezése (rendeltetése): 

  

 
Woody Carbon ,Carbon – M  23 - 28  - 35 - 45  típusú,vegyes tüzelésű,meleg víz üzemű kazán 

       
Gyártási év: 

 
Mennyiség: Tömeg: 

 
            kg  

 
Gyártási szám: 

 
1 db 

 
Woody Carbon (M) 23             210 

  

 
1 db 

 
Woody Carbon (M) 28            225 

  

 
1 db 

 
Woody Carbon (M) 35           240 

  

 
1 db 

 
Woody Carbon (M) 45           270 

  

        

 
Gyártás időpontja:  

    
VTSZ - szám:  

       
 84031090 

 
Szállítási, raktározási előírások: 

   
Csomagolás: 

 
Nedvességtől, vegyi gőzöktől óvni! 

   
 hullámkarton 

 
Egymásra rakni és forgatni Tilos! 

   
műanyag fólia 

        

 
Termék lényeges tulajdonságai (műszaki adatokkal, mérési eredményekkel) 

  
Teljesítmény:                               szilárd tüzelés                           

    
23 kW - 28kW - 35 kW – 45 kW          

  
Hatásfok: 

 
84 %                                     

  
Tüzelőanyagok: brikett, keményfa                 

  
Hőmérséklet szabályozás:                   kézi vagy automata 

 

  
Maximális üzemi nyomás: 

 
2,5 bar 

 

  
Minősítés: 

   
I.osztály 

 

  
Kazánosztály: 

  
3 

 
        

 
Termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati módszerek: 

 

 
Rajzdokumentáció szerinti teljes átvizsgálás. 

   

 
Végellenőrzéskor a víztér 4 bar nyomással ellenőrizve. 

  

 
MSZ EN 12809: 2001           MSZ EN 303 - 5: 2000 - 2013 

  

 
1997.évi CLV törvény, 151 / 2003. (IX.22.) Korm.Rendelet 

  
        

 
Használati kezelési előírás: 

    

 

A készülékhez mellékelt használati és kezelési utasításainak betartása 
kötelező! 

 

 
A fűtési rendszert tisztított, és 2 - 5 nk° -s lágyított vízzel ajánlott feltölteni! 

 
A gyártó minden felelőssége kizárt amennyiben a használati útmutató előírásait 

 
nem vették figyelembe illetve a készüléket nem a rendeltetésének megfelelően használják!  

        

 
Minőségtanúsítás adatai: 

 
Megfelelőségi nyilatkozat kiállítója: 

        

     
Kelt,           év: hó:                  nap: 

  
 

     

      
Aláírás: 
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