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1. AVERTISMENTE GENERALE 
• Citiþi ccu aatenþie ººi rrespectaþi ccu sstricteþe aavertismentele ddin aacest

manual dde iinstrucþiuni. ;;i ddin ccertificatul dde ggaranþie.
• Dupã instalarea cazanului, informaþi utilizatorul despre

funcþionarea sa ºi predaþi-i acest manual, care constituie parte
integrantã ºi importantã a produsului ºi trebuie pãstrat cu grijã
pentru orice consultare ulterioarã. 

• Instalarea ºi operaþiunile de întreþinere trebuie efectuate
respectând normele în vigoare, în conformitate cu instrucþiunile
producãtorului, ºi trebuie sã fie realizate de personal calificat
profesional. Este interzisã orice intervenþie asupra elementelor
de siguranþã sigilate. 

• O instalare greºitã sau întreþinerea în condiþii
necorespunzãtoare pot cauza pagube persoanelor, animalelor
sau bunurilor. Este exclusã orice responsabilitate din partea
producãtorului pentru pagubele cauzate de greºeli în instalare
ºi în utilizare, ºi în general, pentru nerespectarea instrucþiunilor. 

• Înainte de efectuarea oricãrei operaþii de curãþare sau de
întreþinere, deconectaþi aparatul de la reþeaua de alimentare
acþionând întrerupãtorul instalaþiei ºi/sau cu ajutorul
dispozitivelor corespunzãtoare de oprire. 

• În caz de defecþiune ºi/sau de funcþionare defectuoasã a
aparatului, opriþi-l, evitând orice încercare de reparare sau de
intervenþie directã. Adresaþi-vã exclusiv personalului calificat
profesional. Eventuala reparare-înlocuire a produselor va trebui
efectuatã numai de cãtre personalul calificat profesional,
utilizându-se exclusiv piese de schimb originale. Nerespectarea
celor menþionate mai sus poate compromite siguranþa
aparatului. 

• Acest aparat va trebui sã fie destinat numai utilizãrii pentru care
a fost proiectat în mod expres. Orice altã utilizare este
consideratã necorespunzãtoare ºi, prin urmare, periculoasã. 

• Materialele de ambalaj nu trebuie lãsate la îndemâna copiilor
întrucât constituie o potenþialã sursã de pericol. 

• Imaginile din acest manual sunt o reprezentare simplificatã a
produsului. În aceastã reprezentare pot exista mici ºi
nesemnificative diferenþe faþã de produsul furnizat. 

NOT{
În furnitura standard nu sunt incluse urm[toarele accesorii>
1. Serpentin[ de r[cire de siguran\[
2. Regulator tiraj co; pentru gaze arse.

2. INSTRUCÞIUNI DE UTILIZARE 

2.1 Prezentare 
SFL este un nou cazan din fontã pentru func\ionare cu brichete,
toc[tur[ lemnoas[, precum ;i orice fel de resturi ;i de;euri
vegetale, agricole, forestiere sau silvice, pele\i (kit pele\i) ;i lemn.
Corpul cazanului este alcãtuit din elemente asamblate cu nipluri,
profilul elementelor a fost proiectat cu atenþie, iar repartizarea
optimã a nervurilor permite obþinerea unei eficienþe termice
ridicate, a unul randament ridicat ºi realizarea unei economii de
energie considerabile. Camera de ardere a fost proiectatã în mod
specific pentru a se putea alimenta cu bucãþi de lemn de
dimensiuni mari< încãrcarea se face prin uºa de sus, care are di-
mensiuni mari. Camera de ardere este imersatã în totalitate,
ceea ce asigurã o lungã duratã de funcþionare ºi un randament
ridicat. 

2.2 Panoul de comandã 

5 - Termometru 6 -  Regulator termostatic de tiraj 

2.3 Aprinderea ºi stingerea 
Combustibilul 

Cu kitul de transformare la cazan adecvat, opþional, se poate
aplica un arzãtor pentru peleþi. Consultaþi instrucþiunile
furnizate împreunã cu arzãtorul pentru operaþiunile de
aprindere, stingere ºi întreþinere. 

Arderea deºeurilor, a plasticului sau a lichidelor poate
duce la producerea de gaze de ardere toxice, existând
riscul de otrãvire, moarte sau explozie. 

• Utilizaþi numai combustibilii indicaþi. 
• Dacã existã pericol de explozie, incendiu, gaze arse sau

emanaþii, întrerupeþi funcþionarea cazanului. 
• Cazanul trebuie utilizat numai de persoane adulte care

cunosc instrucþiunile ºi modul de funcþionare al acestuia. 
• Utilizatorul are voie doar sã porneascã cazanul, sã regleze

temperatura, sã opreascã cazanul ºi sã îl cureþe. 
• Nu lãsaþi copiii sã se apropie de cazanul în funcþiune, dacã

nu sunt supravegheaþi. 
• Nu aprindeþi lichide ºi nu le utilizaþi pentru a mãri prestaþiile

cazanului. 
• Curãþaþi suprafaþa cazanului numai cu agenþi neinflamabili. 
• Nu puneþi obiecte inflamabile pe cazan sau în apropierea sa. 
• Nu depozitaþi materiale inflamabile în încãperea în care e

instalat cazanul (de ex. lemn, hârtie, petrol, motorinã). 

Lemnul este un combustibil foarte eterogen ca esenþã, grad de
umiditate, formã ºi dimensiuni. Randamentul termic al
cazanului e influenþat de tipul de lemn utilizat ºi de gradul sãu
de umiditate, precum ºi de modul de încãrcare ºi de
dimensiunile bucãþilor de combustibil. Lemnul de calitate
optimã este cel de stejar, frasin, fag, arþar ºi pomi fructiferi, cu
excepþia cireºului, de calitate medie sunt castanul ºi
mesteacãnul, de calitate suficientã sunt teiul, plopul ºi salcia.
Lemnul de rãºinoase este, în general, un combustibil mediocru.
Puterea calorificã se reduce o datã cu creºterea gradului de
umiditate al lemnului. Folosirea combustibililor umezi duce la
pierderi de randament. Utilizaþi lemn tãiat în butuci, uscat la aer
ºi în stare naturalã (pãstrat timp de 2 ani, cu o umiditate
maximã de 20%). 

2

SFLSFL

Fig. 11 - PPanou

56

Cazan SFL.qxp  26.02.2015  13:37  Page 2



Aprinderea cazanului (funcþionare pe lemn sau cocs) 
• Deschideþi uºa inferioarã ºi scoateþi eventuala cenuºã aflatã în

camera de ardere. Închideþi uºa inferioarã. 
• Poziþionaþi butonul regulatorului termostatic 6 pe valoarea de

temperaturã doritã. 
• Deschideþi complet regulatorul de tiraj de pe coº. 
• Deschideþi uºa superioarã. Puneþi pe grãtarul arzãtor puþinã

hârtie ºi surcele uscate. 
• Aprindeþi combustibilul ºi adãugaþi câteva bucãþi de lemn de

dimensiuni puþin mai mari. 
• Închideþi uºa ºi aºteptaþi sã se formeze primul pat de jar. 
• Deschideþi încet uºa superioarã. 
• Distribuiþi uniform jarul cu ajutorul unui vãtrai. 
• Dupã ce s-a format patul de jar se poate trece la încãrcarea

lemnului sau a cãrbunelui cocs, în bucãþi de dimensiuni mici
ºi mijlocii. 

- Bucãþile prea lungi nu cad în mod regulat,
producând goluri în magazia de lemne, ceea ce duce
la formarea unor zone de lemn nears. 

- Bucãþile prea scurte fac ca trecerea aerului sã fie
neregulatã, ceea ce duce la scãderea puterii ºi a
randamentului. 

- Deschideþi uºa superioarã încet, pentru a evita
curentul ºi formarea fumului. 

- În timpul funcþionãrii este absolut interzis sã se
deschidã uºa inferioarã. 

- În faza de încãrcare evitaþi sã þineþi deschisã uºa
superioarã prea mult timp. 

- În cazul funcþionãrii cu prestaþii reduse, se pot forma
gaze distilate cu temperaturã joasã care, dacã sunt
respirate, pot produce intoxicarea cu fum. 

- Dacã se vede un fum gros, þineþi-vã respiraþia. 
- Aveþi grijã ca încãperea în care e instalat cazanul sã

fie bine aerisitã. 
- Curãþaþi cazanul ºi cãile de evacuare a gazelor

conform instrucþiunilor. 

Stingerea ccazanului 

Pentru a stinge cazanul, lãsaþi sã ardã tot combustibilul. 

Stingerea ppe pperioade sscurte 

Pe perioade scurte de stingere, dupã terminarea combustibilului
ºi rãcirea cazanului> 
• Curãþaþi suprafeþele de sprijin ale uºii de încãrcare ºi ale

compartimentului de încãrcare. 
• Înlãturaþi cenuºa ºi curãþaþi camera de ardere. 
• Închideþi uºa compartimentului pentru cenuºã ºi uºa de

încãrcare. 

Oprirea ppe pperioade llungi 

Pentru a opri cazanul pe perioade lungi (de ex. la terminarea
sezonului rece), curãþaþi cu grijã cazanul pentru a evita
coroziunea. 

Pe perioada întreruperilor de lungã duratã în timpul
iernii, pentru a evita defecþiunile cauzate de îngheþ, se
recomandã sã evacuaþi toatã apa din cazan, sau sã

introduceþi antigelul corespunzãtor în instalaþie, conform
recomandãrilor din cap. 3.3. 

2.4 Reglãrile 
Mãsuri dde pprecauþie 

Pentru a evita formarea condensului în camera de ardere, se
recomandã sã poziþionaþi butonul de reglare la 60°C> cel mai
bine ar fi sã-l poziþionaþi la 80°C ºi sã reglaþi temperatura apei
de încãlzire cu ajutorul vanei de amestec. 
Încãrcaþi camera de ardere cu material combustibil (hârtie ºi
lemn) ºi, dupã ce se formeazã un pat adecvat de foc ºi jar,
adãugaþi cocsul, în bucãþi de dimensiuni mici ºi mijlocii< dupã
ce acesta s-a aprins, cazanul va funcþiona în mod automat. 
Singurele operaþiuni manuale necesare sunt< 
-Curãþarea periodicã a focarului prin grãtarul anterior ºi
evacuarea reziduurilor din cenuºar, deschizând uºa inferioarã. 

-Încãrcarea periodicã a focarului cu cocs prin uºa superioarã.
Reþineþi cã o încãrcãturã completã de cocs face ca durata de
funcþionare, fãrã reîncãrcare, sã varieze de la un minim de
circa 4 ore (la funcþionare nominalã) la un maxim de circa 12
ore (la funcþionare redusã), cu regulatorul de tiraj poziþionat
pe o valoare de temperaturã cuprinsã între circa 80°C ºi
respectiv 40°C. 

-Reglarea deschiderii clapetei de reglare pentru gazele arse,
astfel încât tirajul coºului sã fie adecvat pentru valoarea
necesarã pentru o ardere echilibratã, nici prea rapidã, nici prea
lentã (indicativ> deschisã pentru o funcþionare normalã,
închisã pentru o funcþionare redusã, cu deschideri variabile la
puteri intermediare ºi în funcþie de tirajul coºului). 

Reglarea ppresiunii ddin iinstalaþie 

Este necesar sã se controleze periodic ca instalaþia sã fie plinã
cu apã. Aceste controale se fac la rece, verificând vasele de
expansiune, care, dacã sunt de tip deschis, trebuie sã aibã apa
la nivelul iniþial, iar dacã sunt de tipul închis trebuie sã aibã o
presiune de pre-încãrcare egalã cu cea de pornire. 

3. INSTALAREA 

3.1 Dispoziþii generale 
INSTALAREA CAZANULUI TREBUIE EFECTUATÃ NUMAI DE
PERSONAL SPECIALIZAT ªI CU CALIFICARE CERTIFICATÃ,
RESPECTÂNDU-SE TOATE INSTRUCÞIUNILE MENÞIONATE ÎN
PREZENTUL MANUAL TEHNIC, DISPOZIÞIILE LEGALE ÎN
VIGOARE, CERINÞELE NORMELOR NAÞIONALE ªI LOCALE ªI
CONFORM REGULILOR DE BUNÃ FUNCÞIONARE TEHNICÃ. 

3.2 Locul de instalare 
Cazanul trebuie instalat într-o încãpere adecvatã, cu deschideri
de aerisire spre exterior, conform prevederilor normelor în
vigoare. Dacã în aceeaºi încãpere se aflã mai multe arzãtoare
sau aspiratoare care pot funcþiona împreunã, deschiderile de
aerisire trebuie sã fie dimensionate pentru funcþionarea
simultanã a tuturor aparatelor. În locul de instalare nu trebuie
sã se afle obiecte sau materiale inflamabile, gaze corozive, pul-
beri sau substanþe volatile. Încãperea trebuie sã fie uscatã ºi sã
nu fie expusã ploii, zãpezii sau îngheþului. 

În jurul aparatului trebuie asigurat spaþiul pentru
demontarea carcasei ºi pentru desfãºurarea
activitãþilor normale de întreþinere. Asiguraþi-vã, mai
ales, ca în partea frontalã a cazanului sã existe suficient
spaþiu pentru a permite încãrcarea combustibilului. 
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Pentru instalare, procedaþi dupã cum urmeazã> 
1. Scoateþi cazanul din ambalaj. 
2. Montaþi regulatorul termostatic “H”fig. 2. 
3. Racordaþi turul ºi returul cazanului la instalaþia de încãlzire. 
4. Reglaþi ºurubul de reglare al uºiþei pentru priza de aer astfel

încât, când uºiþa este sprijinitã, sã rãmânã în orice caz o
trecere pentru aer de circa 1 - 2 mm maxim. Cu cazanul rece,
poziþionaþi termostatul de reglare la 60°C. Agãþaþi lanþul “C“
de ochiul corespunzãtor “D“ al uºiþei prizei de aer, reglându-
i lungimea astfel încât trecerea aerului “L” (fig. 2) sã fie de
circa 15 mm pentru “cocs III” ºi 2 mm pentru “lemn”. 

fig. 22 - IInstalarea 

3.3 Racordurile hidraulice 
Puterea termicã a aparatului trebuie stabilitã în prealabil cu un
calcul al necesarului de cãldurã al clãdirii, conform normelor în
vigoare. Instalaþia trebuie sã fie echipatã cu toate
componentele necesare pentru o funcþionare corectã ºi
regulatã. Se recomandã sã interpuneþi, între cazan ºi instalaþia
de încãlzire, robineþi care sã permitã, dacã este necesar,
izolarea cazanului de instalaþie. 

Orificiul de evacuare al supapei de siguranþã trebuie
racordat la o pâlnie sau la un tub de colectare, pentru
a evita scurgerea apei pe jos în caz de suprapresiune
în circuitul de încãlzire. În caz contrar, dacã supapa de
evacuare intervine, inundând încãperea, producãtorul
cazanului nu va putea fi considerat rãspunzãtor. 
Nu utilizaþi þevile instalaþiilor hidraulice ca împãmân-
tare pentru aparatele electrice. 

Înainte de instalare, efectuaþi o spãlare corectã a tuturor þevilor
instalaþiei, pentru a îndepãrta reziduurile sau impuritãþile care
ar putea compromite buna funcþionare a aparatului. 
Efectuaþi racordurile în punctele corespunzãtoare, conform
desenului din cap. 5 ºi simbolurilor de pe aparat. 

Caracteristicile apei din instalaþie 
Dacã apa are o duritate mai mare de 25° Fr (1°Fr = 10 ppm
CaCO3), se recomandã utilizarea apei tratate corespunzãtor,
pentru a evita posibilele incrustaþii în cazan. Tratarea nu trebuie
sã reducã duritatea la valori mai mici de 15°F (DPR 236/88
pentru utilizarea apei destinate consumului uman). Este
indispensabil sã se trateze apa utilizatã în cazul instalaþiilor
foarte mari sau în cazul în care în instalaþie se introduce
frecvent apã pentru completare. 

În cazul în care se instaleazã dedurizatorul în punctul
de intrare a apei reci în cazan, aveþi grijã sã nu reduceþi
prea mult gradul de duritate al apei.

Sistem aantiîngheþ, llichide aantigel, aaditivi ººi iinhibitori. 

Dacã e necesar, este permisã utilizarea de lichide antigel, aditivi
ºi inbitori, numai dacã producãtorul lichidelor sau al aditivilor
respectivi oferã o garanþie care sã asigure cã produsele sale sunt
corespunzãtoare ºi nu provoacã defectarea schimbãtorului de
cãldurã al cazanului sau a altor componente ºi/sau materiale
din cazan ºi din instalaþie. Este interzisã utilizarea lichidelor
antigel, a aditivilor ºi a inhibitorilor generali, care nu sunt
adecvaþi pentru utilizarea în instalaþiile termice ºi care nu sunt
compatibili cu materialele din cazan ºi din instalaþie. 

Racordarea sserpentinei dde ssiguranþã 

Serpentina de rãcire de siguranþã este un accesoriu op\ional
recomandat, care se livreaza separat.
Cazanul trebuie sã dispunã de o instalaþie care sã permitã o
evacuare sigurã a cãldurii în exces, fãrã energie suplimentarã.
În acest mod temperatura maximã a apei din cazan nu va
depãºi 100 °C (protecþie împotriva supraîncãlzirii). Presiunea
minimã de alimentare a apei de rãcire trebuie sã fie de 2,0 bar.
Trebuie sã fie disponibil un debit de cel puþin 10 l/min. 
Scoateþi flanºa “A”, situatã în partea posterioarã a cazanului. 
Montaþi serpentina “N”, fixând-o cu cele 4 buloane. 
Montaþi valva de siguranþã “P” pe ieºirea serpentinei “N”,
respectând sensul indicat de sãgeatã. Introduceþi sonda “Q” a
valvei în locaºul corespunzãtor “G”. Racordaþi orificiul de intrare
a apei direct la serpentina de siguranþã. Racordaþi ieºirea la
valvã. 

fig. 33 - RRacordarea sserpentinei dde ssiguranþã 
(schimbãtor ttermic)

3.4 Transformarea pentru utilizarea cu arzãtor cu peleþi 
E disponibil un kit opþional pentru utilizarea cu un arzãtor pe
peleþi. Pentru instalare consultaþi instrucþiunile din kit. 
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Instrucþiuni dde mmontare aa aarzãtorului ppe ppeleþi SSUN PP7 ppe
cazanul SSFL 

Scoateþi prin deºurubare regulatorul termostatic “A”, extrageþi
panoul cu instrumente “B” ºi scoateþi placa “D”. Introduceþi
sonda de temperaturã “C” în orificiul corespunzãtor, având grijã
sã treceþi cablul “E” al senzorului pentru încãlzire prin orificiul
din panoul “B”. 

fig. 44 

Montaþi panoul de control “B”. Scoateþi izolatorul “F” ºi fixaþi
izolatorul cu gãuri “G”. 

fig. 55 

Montaþi componentele uºii inferioare “H”. 

fig. 66 

Fixaþi ajutajul “L” cu ºuruburile “M” ºi arzãtorul cu piuliþa “N”.
Conectaþi cablul “E” la bornele 11 ºi 12, iar cablul “T” la
senzorul “V”. Fixaþi capacul “P” de corpul arzãtorului cu
ºuruburile “R” ºi elementul “S” de arzãtor. 

fig. 77 

Introduceþi tubul de alimentare motorizat “Y” în rezervorul de
depozitare a peleþilor “X” ºi efectuaþi conectarea ºurub melc-
arzãtor astfel încât tubul flexibil “W” sã nu sufere deformãri
ºi/sau îndoituri. Trebuie sã se respecte cota indicatã în fig. 8. 
Reglaþi arzãtorul aºa cum se aratã în manualul de instrucþiuni,
în special setaþi parametrul u02 de pe unitatea de control a
arzãtorului aºa cum se aratã în tabel. 
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fig. 88 

3.5 Racordarea la coº 
Aparatul trebuie sã fie racordat la un coº proiectat ºi construit
conform normelor în vigoare. Racordul dintre cazan ºi coº
trebuie sã fie din material adecvat scopului, adicã rezistent la
temperaturã ºi la coroziune. Se recomandã sã aveþi grijã de
etanºarea punctelor de îmbinare ºi sã izolaþi termic întreagul
racord dintre cazan ºi coº, pentru a evita formarea condensului. 

4. EXPLOATAREA :I ÎNTREÞINEREA 
Toate operaþiile de reglare, punere în funcþiune ºi cele de
control periodic descrise în continuare trebuie efectuate numai
de Personal Calificat ºi cu calificare certificatã (în posesia
cerinþelor tehnice profesionale prevãzute de normele în
vigoare). 
FERROLI îºi declinã orice responsabilitate pentru pagubele
produse bunurilor ºi/sau persoanelor ca urmare a intervenþiilor
efectuate asupra aparatului de persoane necalificate ºi
neautorizate. 

4.1 Reglãrile 
Reglarea aaerului ssecundar 

În faza de punere în funcþiune trebuie sã se efectueze
calibrarea dispozitivului de reglare a aerului secundar. 
Reglaþi ºurubul de reglare al uºiþei pentru priza de aer astfel
încât, când uºiþa este sprijinitã, sã rãmânã în orice caz o trecere
pentru aer de circa 1…2 mm maxim. Cu cazanul rece,
poziþionaþi termostatul de reglare la 60°C. Agãþaþi lanþul de
ochiul corespunzãtor al uºiþei prizei de aer, reglându-i lungimea
astfel încât trecerea pentru aer “L” (fig. 2) sã fie de 15 mm
pentru “cocs III” ºi 2 mm pentru “lemn”. 

4.2 Punerea în funcþiune 
Verificãri care trebuie efectuate la prima aprindere ºi
dupã toate operaþiile de întreþinere care au impus
deconectarea de la instalaþii sau o intervenþie la dis-
pozitivele de siguranþã sau la pãrþi ale cazanului. 

Înainte dde ppornirea ccazanului 

• Deschideþi eventualii robineþi dintre cazan ºi instalaþie. 
• Verificaþi preîncãrcarea corectã a vasului de expansiune 
• Umpleþi instalaþia hidraulicã ºi efectuaþi o evacuare completã

a aerului din cazan ºi din instalaþie. 
• Verificaþi sã nu existe pierderi de apã în instalaþie, la racorduri

sau în cazan. 
• Verificaþi racordarea corectã a instalaþiei electrice ºi buna

funcþionare a instalaþiei de împãmântare. 
• Verificaþi ca în imediata apropiere a cazanului sã nu existe

lichide sau materiale inflamabile. 

Verificãri îîn ttimpul ffuncþionãrii 

• Porniþi aparatul aºa cum se aratã în cap. 2.3. 
• Verificaþi etanºeitatea instalaþiilor de apã. 
• Controlaþi eficienþa coºului de fum ºi a racordului la coº în

timpul funcþionãrii cazanului. 
• Controlaþi ca circulaþia apei, între cazan ºi instalaþii, sã se

desfãºoare corect. 
• Verificaþi etanºeitatea uºii de încãrcare a lemnelor ºi a camerei

de ardere. 
• Verificaþi arderea ºi calibrarea corectã a dispozitivului de

reglare a aerului secundar. 

4.3 Întreþinerea 
Mãsuri dde pprecauþie 

Înainte de a efectua orice operaþie de întreþinere
trebuie sã întrerupeþi alimentarea cu electricitate a
cazanului ºi sã aºteptaþi ca aceasta sã ajungã la tempe-
ratura camerei.

- Nu evacuaþi niciodatã apa din instalaþie, nici chiar parþial,
decât din motive foarte întemeiate.

- Nu curãþaþi cazanul ºi/sau pãrþile sale cu substanþe uºor
inflamabile (de ex. benzinã, alcool etc.).

- Nu lãsaþi recipiente de substanþe inflamabile în încãperea
în care e instalat cazanul.

- Nu efectuaþi curãþarea cazanului când acesta este în
funcþiune.

- Pentru a-l curãþa, folosiþi perii ºi aspiratoare> dacã se
folosesc cârpe, aveþi grijã sã nu fie lãsate în interiorul
cazanului. 

- Dacã cenuºa încã mai este caldã, puneþi-vã mãnuºi de
protecþie. 

- Transferaþi cenuºa într-un recipient neinflamabil, cu capac. 
La terminarea fiecãrui sezon de funcþionare, curãþaþi cu grijã
cazanul ºi, dacã e nevoie, coºul. Pentru a curãþa cazanul e
suficient sã deschideþi ambele uºi din fontã, sã scoateþi
grãtarele-suport pentru cãrbune ºi apoi, cu o perie cilindricã
flexibilã, sã curãþaþi cu grijã camera de ardere ºi diversele cãi
pentru gazele arse. Curãþaþi apoi eventuala funingine depusã în
cenuºar. Controlaþi conductele de evacuare a produselor de
ardere, pentru a vã asigura cã sunt curate ºi perfect etanºe. 
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Controlul pperiodic 

Pentru a menþine în timp corecta funcþionare a aparatului, e
necesar sã solicitaþi personalului calificat un control anual care
sã prevadã urmãtoarele verificãri< 

• Controlaþi ºi, dacã e necesar, curãþaþi cazanul ºi cãile pentru
gaze arse, aºa cum se aratã în paragraful precedent. 

• Verificaþi starea elemenþilor din fontã. 
• Verificaþi etanºeitatea uºii de încãrcare ºi a compartimentului

pentru cenuºã> dacã e nevoie, înlocuiþi garnitura. 
• Dispozitivele de control ºi de siguranþã trebuie sã

funcþioneze corect. 
• Circuitul de evacuare a gazelor arse trebuie sã fie perfect

eficient. 
• Conductele ºi terminalul pentru gaze arse nu trebuie sã fie

blocate ºi nu trebuie sã prezinte pierderi. 
• Presiunea apei din instalaþia rece trebuie sã fie de

aproximativ 1 bar< în caz contrar, aduceþi-o din nou la
aceastã valoare. 

• Pompa de circulaþie nu trebuie sã fie blocatã. 
• Vasul de expansiune trebuie sã fie încãrcat. 
• Eventualul arzãtor de motorinã sau peleþi (cu kit opþional)

trebuie sã fie verificat conform instrucþiunilor furnizate
împreunã cu arzãtorul. 

Controlul periodic nu face obiectul garan\iei, ;i
este contra cost. 

5. CARACTERISTICI ªI DATE TEHNICE   

fig. 110 - DDimensiuni ººi rracorduri   RRezervor ppeleþi

7

SFL

Legendã
a1 Tur instala\ie 11/2”
a2 Retur instala\ie 11/2”
a3 Golire cazan 1/2”
a4 Regulator de tiraj 

(nu se livreaz[)

a5 Racord teac[ ventil de
siguran\[

¤* Modelele 3,4,5 - 145 mm
Modelele 6,7 - 175 mm

5.1 Tabel cu datele tehnice 
În coloana din dreapta e indicatã abrevierea utilizatã pe plãcuþa cu datele tehnice. 

5.2 Diagrame 
Pierdere dde ssarcinã

fig. 111 - PPierdere dde ssarcinã 

Rezervoare pele\i> 
- capacitate 195 litri - cod 096002X0 - 950x500x750 mm
- capacitate 350 litri - cod 096004X0 - 950x600x960 mm

Rezervoarele de pele\i sunt interschimbabile, în sensul c[
oricare din cele 2, se poate folosi cu oricare din cele 2
arz[toare (SUN P7 ;i SUN P12).
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FERROLI S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru posibilele inexactit[\i con\inute `n prezentul
manual, dac[ acestea se datoreaz[ unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezerv[m dreptul de a
aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesar[ sau util[, f[r[ a prejudicia caracteristicile
esen\iale.

Cazan SFL.qxp  26.02.2015  13:37  Page 8


