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Instructiuni de instalate, operare si intretinere
Cazan cu funcționare pe peleți BISOLID
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 1. Informații importante despre operarea cazanului
 Stimate client, dorim sa vă felicităm pentru noul dumneavoastră cazan pe peleți. prin cumpărar-
ea acestui produs de calitate, ați ales un sistem care asigură un nivel ridicat de comfort,  un consum 
de combustibil optim și o modalitate de a proteja mediul înconjurător. cazanul dumneavoastră a fost 
produs într-un sistem de calitate conform cerințelor standardului ISO 9001.
 În următoarele pagini vă vom informa despre operarea sistemului, funcționarea sa și întreți-
nerea. Vă rugăm să acordați o atenție deosebită acestui manual. Buna cunoaștere a informațiilor din el 
vă poate asigura o durată de viață lungă și o operarea fără necazuri a cazanului dumneavoastră.

 1.1 Instrucțiuni pentru siguranță
 Cazanul de apă caldă cu funcționare pe peleți, seria BISOLID și accesoriile sale sunt sigure la 
funcționare. cazanul este alimentat cu 230 V curent alternativ. Instalarea sau întreținerea improrie a ali-
mentării electrice poate duce la accidentarea electrică a utilizatorului. Instalarea și întreținerea electrică 
trebuie efectuată numai de către electricieni autorizați.
 Acest manual recomandă ca operațiile de întreținere să fie efectuate numai de către personal cal-
ificat. Este important:
• lucrările la instalația de încălzire se vor efectua numai de către personal calificat;
• lucrările la instalația electrică se vor efectua numai de către electricieni autorizați;
• PIF-ul cazanului trebuie efectuat numai de către personal autorizat de producător.

 Legislația ce trebuie respectată, la instalarea și operarea cazanului:
• norme și tehnici pentru siguranța munciiș
• legislația pentru protecția mediului;
• legislația privitoare la modul de instalare si operare a cazanelor;
• legislația aplicabilă emisă de Comunitatea Europeană.

 Instrucțiuni pentru siguranță

 Pericol! Vă rugăm sa respectați aceste instrucțiuni de siguranță pentru a preveni riscurile de 
vătămare a persoanelor sau de distrugere a proprietății sau a mediului.

 Lucrări sau activități pentru setarea instalației în vederea funcționării optime
ATENȚIE! Repararea elementelor funcționale cu rol de siguranță poate duce la compromiterea 
funcționării sigure a sistemului. Elementele defecte trebuiesc înlocuite numai cu piese recomandate de 
producător.

ATENȚIE! După însuțirea informațiilor din acest manual, verificați la recepție ca toate elementele com-
ponente să fie livrate corect. Verificați ca dimensiunile cazanului să permită instalarea în loul ales.

 Dacă apar defecte de funcționare și nu pot fi rezolvate cu soluțiile oferite în acest manual tre-
buie să scoateți sistemul din funcțiune și să apelați la un servicier autorizat. Pentru ca acest sistem să 
funcționeze corect și să aibă o viață cât mai lungă, este necesar să fie executate verificări periodice, cel 
puțin odată pe an.
 Repararea se va efectua numai de către service autorizat, să se utilizeze numai piese de schimb 
recomandate de producător. Încazul în care instalarea nu s-a efectuat corect sau nu s-au respectat reg-
ulile de întreținere, producătorul nu-și asumă nici o responsabilitate și garanția se anulează.

INFO! Manualul utilizează notarea cazan pepeleți BISOLID pentru a face referire la toate tipurile de 
cazane pe peleti BISOLID de 18 kW, 25 kW și de 30 kW.

 2. Destinația cazanului pe peleți BISOLID
 Este de a realiza încălzirea diverselor locații și de a produce apă caldă de consum prin interme-
diul unui boiler. pentru a realiza încălzirea agentului termic se utilizează energia data de arderea peleților.
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 Kit-ul standard alcazanului pe peleți BISOLID include:
• schimbător de căldură - 1 buc.;
• arzător automat de peleți, GP xx B, cu sistem automat de alimentare cu peleți - 1 bu,;
• panou de schimbare a drumului gazelor arse intre 2 și 3 treceri;
• tava pentru colectarea cenușii;
• cărămizi termorezistente, 2 buc.;
• clapet;
• mâner ușă;
• kit curățare, perie și carlig cate o buc.;
• conector electric pentru termostat de cameră, o buc.;
• cablu petru alimentare electrică, o buc.;
• piuliță și șaibă M10, 2 buc.;
• manual pentru instalație, operare și întreținere, o buc.

 Cazanul Bisolid poate utiliza peleți de calitate conformă cu standardul EN 14961-2:2010, clasa 
ENplus-A1.

 Avantajele cazanului:
• structură din oțel simplă și compactă, permite operare dinamică, instalare și operare simplăș
• interfață de control compactă, conectori pe spatele cazanuluiș
• posibilitatea de a lucra cu un termostat de cameră, programabil săptămânal;
• corespunde cu cerințele standardului European EN 303-5:2012;
• eficiență ridicată și nivel jos de emisii poluante;
• posibilitatea să fie legat cu un boiler pentru producerea apei calde menajere;
• costuri minime de operare;
• cazanul este disponibil în două versiuni, cu arzătorul pe stânga sau pe dreapta cazanului.

 3. Descrierea cazanului
 Cazanul cu funcționare pe peleți din otel BISOLID este destinat incalzirii spatiilor de locuit cu 
instalații de apă caldă cu circulație forțată sau nu a agentului termic. Schimbătorul de căldură utilizează 
peleții în mod automat pentru încălzirea agentului termic. Curățarea cenușii poate fi efectuată manual 
prin accesul la camera de ardere prin ușa frontală din partea de jos a cazanului. modul de optimizare 
a arderii și geometria schimbătorului termic asigură o rată mare a eficienței de funcționare. Operarea 
sistemului: cazanul de apă caldă cu funcționare pe peleți BISOLID și arzătorul automat de peleți sunt 
dependente în funcționare de tirajul coșului de fum. trebuie asigurate condițiile de funcționare ale 
coșului de fum și curățarea periodică a acestuia.
 Cazanul BISOLID corespunde în întregime cerințelor standardului EN 303-5:2012.

 
 Cazanul este format din următoarele module:
• modulul principal, corpul cazanului sau schimbătorul de căldură, pe laterala căruia se poate monta 
arzătorul automat de peleți BISOLID GP xx B. Montajul arzătorului se poate face pe stanga sau pe dreapta 
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cazanului.
• schimbătorul de căldură este construit din plăci de oțel. camera de combustie este situată frontal sub 
schimbătorul de căldură cu colectorul de cenușă sum ea. schimbătorul de căldură este compact, cu trei 
drumuri de fum, cea ce permite o eficiențî mare de schimb termic.
• cărămizile refractare montate în camera de combustie, asigură o ardere optimă și completă a combustibi-
lului.
• colectorul de cenușă, situat sub camera de ardere, permite colectarea și evacuarea simplă a cenușii rezul-
tate în urma arderii.
• racordurile de tur și de retur sunt situate în partea din spate a cazanului și sunt filetate interior G 1 1/2” 
pentru a permite conectarea cu instalația de încălzire.
• racordul de fum (cu diametrul de 149 mm) este poziționat central, în partea superioară pe spatele cazan-
ului și servește evacuarii fumului către căminul de fum.
• corpul cazanului este acoperit și izolat termic cu vată minerală, ce diminuează pierderile termice în exte-
rior.
• manometrul poziționat pe cazan arată presiunea agentului din instalație.
• vata minerală este acoperită cu mantale metalice, vopsite pentru protecție anticorozivă.

 3.1 Informații principale despre arzatorul de peleți BISOLID
 Arzătorul de peleți GP xx B este un modul separat și se poate monta pe stânga sau pe dreapta 
cazanului.
 Kit-ul arzătorului de peleți include:
• modulul principal, o buc.
• șnec pentru alimentarea cu peleți, o buc.
• tub flexibil cu coliere, 1 + 2 buc.
• manual pentru instalare, operare și întreținere.

 Modulul principal a arzătorului automat de peleți este format din următoarele elemente:
• camera de ardere, produsă din oțel de calitate înaltă ce asigură condițiile optime de ardere.
• grătarul camerei de combustie, este uțor de demontate pentru a permite curățarea de cenușă.
• distribuitorul de aer, permite distribuția egală de aer necesar arderii peleților și răcirea componentelor 
arzătorului.
• elementul de încălzire situat sub camera de combustie, servește la aprinderea peleților.
• ventilatorul pentru alimentare cu aer necesar arderii, este echipat cu senzor pentru determinarea și re-
glarea turației funcție de necesități.
• celula fotoelectrică pentru determinarea apariției și modului de menținere a flăcării, poziționată lateral 
pentru a asigura curățarea ușoară.
• senzorul pentru supratemperatură, previne întoarcerea făcării din camera de ardere către rezervorul de 
peleți.
• modulul electronic de control al funcționării arzătorului.
• conectorul de alimentare electrică pentru sistemul automat de alimentare cu peleți.
• interfața de comunicare, un ecran cu cristale lichide și introducere de comenzi prin intermediul unei 
tastaturi.
 Kit-ul arzătorului de peleți include și un alimentator automat de peleți, acționat electric. Alimen-
tatorul este format din un motor cu reductor echipat cu un șnec, tub flexibil cu rol de protecție contra în-
toarcerii flăcării către rezervorul de peleți. Tubul flexibil este produs dintr-un material plastic transparent 
care în momentul întoarcerii flăcării prin el, se topește și astfel este împiedicată flacăra să se propage.
 Principalele avantajeale ale arzătorului de peleți BISOLID GP xx B sunt:
• este complet automatizat, aprindere, controlul flăcării, curățarea cu aer a camerei de combustie.
• reglarea automată a necesarului de aer de combustie, fucție de temperatura impusă agentului termic, cea 
ce presupune o eficiență ridicată de funcționare prin minimizarea consumului de combustibil.
• modularea automată a puterii micșorează numărul de opriri/porniri a arzătorului micșorând astfel nr. de 
perioade de funcționare tranzitorie.
• asigură controlul funcționării pompei de circulație funcție de necesarul termic.
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• operare silențioasă.
• protecție impotriva întoarcerii flăcării din camera de combustie către rezervorul de peleți.
• asigură program antiblocare pompă de circulație.
• posibilitatea controlării funcționării unui ventilator exhaustor.
• posibilitatea de a opera împreună cu un termostat de cameră programabil săptămânal.

 Informații mai detaliate despre arzător se găsesc în manualul său de operare.

 3.2 Informații despre buncărul de peleți
 Buncărul de peleți servește pentru stocarea în condiții optime a peleților ce vor fi apoi trans-
portați către arzător. Dacă bucărul este construit local, de către utilizator, trebuie să asigure căderea 
liberă a peleților către gura de alimentare a transportorului cu șnec, realimentare ușoară, posibilitate de 
curățare a tocăturii care inevitabil se va aduna, spațiu suficient  pentru stocare pe perioadă lungă.
 Producătorul confecționează buncăre demontabile din tablă de oțel galvanizat cu capacități de 
250, 450 și 650 kg.
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 4. Date tehnice cazan

 
Parametru UM Valoare

Model - Bisolid 18 Bisolid 25 Bisolid 30
Putere utilă max. kW 18 25 30
Domeniu de reglaj putere kW 7,5 - 18 7,5 - 25 9 - 30
Combustibil Peleți
Clasificare peleti conform 
standard EN 14961-2:2010 EN-PlusA1

Debit de aer necesar arderii kg/h 27 - 30 45 - 50 57 - 64
m3/h 24 - 27 39 - 44 50 - 56

Debit de fum g/s 9,4 15,6 19,8
Randament % 92,4 91,5 91,0
Exces de aer λ 1,5 - 1,7
Temperatură fum oC 160 170 180
Masa kg 192 212 222
Volum de apă din cazan l 44 50 60

Dimensiuni

W1- lun-
gime cazan

mm

580

W-lungime 
cu arzător 954

D-adancime 770
H-înălțime 885 965 1044

Clasa boiler EN - 303 - 5
Presiune max. de lucru bar 2,5
Presiune de testare bar 4
Temperatura recomandata 
agent termic tur

oC 80

Temperatura recomandata 
agent termic retur

oC 60

Tiraj la coș Pa 12 - 15
Racord ag. termic inch 1 1/2”
Racord evacuare fum mm 149
Alimentare electrică - L1, N, PE, 50 Hz, 230 V AC
Clasa protecție electrică - IP 20



8

 
 Principalele caracteristici ale peleților conform standardului EN 14961-2:2010

Parametru UM ENPlus-A1 ENPlus-A2 EN B
Diametru mm 6(±1)

8 (±1)
Lungime mm 3,15 ≤ L ≤ 401)

Densitate vrac kg/m3 ≥ 600
Putere calorică MJ/kg ≥ 16,5-19 ≥ 16,3-19 ≥ 16,0-19
Umiditate % ≤ 10
Praf % ≤ 13)

Rezistență mecanică % ≥ 97,54) ≥ 97,54) ≥ 96,54)

Cenușă %2) ≤ 0,7 ≤ 1,5 ≤ 3,5
Temperatură de topire 
cenușă

oC ≥ 1200 ≥ 1100 -

Conținut de cloruri %2) ≤ 0,02 ≤ 0,02 ≤ 0,03
Conținut de sulfuri %2) ≤ 0,03 ≤ 0,03 ≤ 0,04
Conținut de azot %2) ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 1
Conținut de Cu mg/kg2) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Conținut de Cr mg/kg2) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Conținut de As mg/kg2) ≤ 1
Conținut de Cd mg/kg2) ≤ 0,5
Conținut de Hg mg/kg2) ≤ 0,1
Conținut de Pb mg/kg2) ≤ 10
Conținut de Ni mg/kg2) ≤ 10
Conținut de Zn mg/kg2) ≤ 100

1) Nu mai mult de 1% dintre peleți poate fi mai lung de 40 mm, lungime max. 45 mm.
2) Definit pentru masa uscat.
3) Particule <3,15 mm, particule fine înainte de livrare.
4) pentru măsurători efectuate cu Lignotester, valoarea limită este ≥ 97,7 % masice.
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 5. Montarea și instalarea cazanului
 5.1 Cerințe pentru instalarea cazanului
 Pentru instalarea cazanului este necesar să se îndeplinească următoarele cerințe:
• camera în care se dorește să fie instalat cazanul trebuie să fie alimentată continuu cu aer proaspăt 
necesar arderii;
• nu este permisă instalarea cazanului în camere de locuit, inclusic camere de trecere;
• conectarea cazanului cu instalația de încălzire trebuie efectuată numai de către personal calificat;
• instalarea și întreținerea cazanului și a arzătorului de peleți se va efectua numai de către personal 
autorizat;
• cazanul BISOLID se montează în instalații de încălzire prevăzute cu vase de expansiune închise. La 
instalarea cazanului, acesta trebuie prevăzut cu supapă de siguranță certificata PED 97/23/CE care să nu 
permită presiunii de funcționare să depășească valoarea de 2.5 bar;
• înainte de PIF-ul cazanului, instalația din care face parte cazanul trebuie umplută cu agent termic și 
aerisită astfel încât circulatia agentului termic în cazan și instalație să se desfășoare nestingherit;
• operarea cazanului se va efectua numai de către adulți care și-au insușit corect instrucțiunile din acest 
manual.
 Puterea termică oferită de sistem, cazan și arzătorul de peleți depinde de:
• puterea termică reglată a arzătorului;
• de gradul de curățenie a suprafeței de schimb termic a cazanului;
• de etanșeitatea ușilor cazanului;
• de tirajul coșului de fum.
 Eficiența sistemului se va determina și se va regla de către personal autorizat prin utilizarea ana-
lizorului de gaze.

 5.2 Cerințe pentru montarea arzătorului pe cazan
 Arzătorul automat de peleți BISOLID GP xx B trebuie montat pe cazanul BISOLID. Construcția 
cazanului permite montajul arzătorului pe stanga sau pe dreapta cazanului funcție de necesarul locului 
de montaj. la montaj trebuie să se asigure etanșarea între cazan și arzător, cu garnitură de etanșare pen-
tru a se împiedica pătrunderea necontrolată a aerului necesar arderii. Următoarele cerințe trebuie luate 
în considerare:
• să se poată asigura curățarea uoară a grătarului de ardere;
• să se respecte siguranța în funcționare a sistemului;
• să se asigure suficient spațiu în jurul sistemului pentru a se putea efectua orice operație de întreținere 
ce poate fi necesară.

 5.3 Montarea cazanului
 pentru montarea cazanului este necesar un proiect de montaj care să respecte următoarele 
standarde și reguli:
• pentru sistemul de încălzire - EN 303-5:2012;
• pentru camine, standardele și regulamentele în vigoare;
• regulamentele PSI;
• pentru alimentarea electrică - EN 60335-1/2006/A12012.

 5.3.1  Poziționarea cazanului
 Penru alegerea poziționării cazanului este necesară respectarea următoarelor cerințe:
• spațiul minim liber necesar în fața cazanului este de 1000 mm;
• distanța minimă dintre lateralele cazanului și perete trebuie să fie de 400 mm;
• distanța minimă dintre laterala pe care este montat arzătorul și perete trebuie să fie de 500 mm și să 
pemită alimentarea cu peleți și efectuarea întreținerii arzătorului și a șnecului de alimentare;
• distanța minimă dintre partea opusă locului de montaj a arzătorului și perete trebuie să fie de 500 mm 
pentru a avea acces la capacele de pe schimbătorul de căldură și a putea curăța cenușa;
• distanța minimă deasupra cazanului trebuie să fie de minimum 600 mm pentru a permite deschiderea 
capacului cazanului;
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• distanța minimă dintre cazan și rezervorul de peleți trebuie să fie de 1000 mm, pentru a preveni 
aprinderea accidentală apeleților din rezervor.
 Trebuie să fie asugurat accesul la priza electrică de alimentare a cazanului.

 ATENȚIE! Nu atingeți racordul de fum al cazanului când acesta este în funcționare, pericol de 
accidente termice!

 Dacă în camera unde este instalat cazanul, se mai află montate și alte cazane, nu este voie să se 
plaseze nici un tip de combstibil între cazane.

 ATENȚIE! Nu depozitați materiale inflamabile pe cazanul cu funcționare pe peleți sau în aprop-
ierea sa, pastrați o distanțî minimî de siguranță.

 5.4 Metodologia instalarii cazanului
 După ce a fost poziționat cazanul, acesta trebuie conectat la instalația de încălzire și la căminul 
de fum. Pentru a asigura buna funcționare a cazanului acesta trebuie instalat pe o suprafață perfect ori-
zontală, ignifugă, care va pemite circulația liberă a aerului în jurul cazanului.

 5.4.1 Conexiunea cu căminul de fum
 Se va efectua conectarea cazanului la caminul de fum prin intermediul unui racord fix sau ex-
tensibil cu diametru minim egal cu diametrul racordului de fum al cazanului. Diametru minim interior 
al caminului trebuie sa aiba valoare egala cu diametru racordului de fum și să asigure tirajul necesar.

 5.4.2 Conectarea la instalația de încălzire
 Se va efectua de către personal calificat conform proiectului instalației. Cuplarea efectivă a ca-
zanului se va efectua utilizand fitingurile necesare.

 5.4.3 Instalarea arzătorului
 La instalarea arzătorului pe cazan se vor respecta instrucțiunile din manualul de instalare al 
arzătorului. După montarea arzătorului, șuruburile de fixare trebuie strânse egal, astfel etanșarea arzăto-
rului pe cazan va fi corectă.
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 5.4.4 Montarea capacelor de direcționare a gaxelor de ardere
 Cărămizile refractare, livrate odată cu cazanul, trebuiesc montate în camera de combustie (pe 
timpul transportului ele se afla în cenușar, pentru o mai bună protejare).

 5.4.5 Poziționarea capacului pentru curățare
 

 Poziționarea corecta a acestui capac are o mare influență asupra eficienței cazanului. Poziționar-
ea sa trebuie verificată de fiecare dată după curățarea cenușii.
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 5.4.6 Montarea capacului pe drumul gazelor de ardere
 Acesta  este poziționat în suporți sudați în contact cu corpul cazanului.
 Servește la direcționarea gazelor de ardere de la al doilea la al treilea drum și poate fi indepăr-
tat în caz de urgență, de exemplu când evacuarea gazelor de ardere se face mai greu pentru ca nu s-au 
curățat cazanul și/sau căminul de fum.
 Se recomandă la fiecare demontare să se monteze prin rotire astfel încât el să poată fi solicitat 
egal din punct de vedere termic.

 5.4.7 Montarea mantalelor orizontale
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 5.4.8 Montarea capacului peste convector
 

 5.4.9 Montarea capacului peste camera de combustie
 Acest capac este izolat și este destinat operării la temperaturi înalte ale camerei de combustie.

 Capacul de direcționare de pe cazan și cel de direcționare peste camera de combustie sunt dif-
erite și fiecare are poziția sa.

 5.4.10 Conectarea arzătorului la cazan
 Pe partea din spate a cazanului sunt instalați conectori pentru: alimentare electrică, arzătorul 
BISOLIG GP xx B și termostatul de cameră. acești conectori sunt echipați cu sistem c previne deconec-
tarea accidentală.
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 Manometrul este destinat indicării presiunii agentului termic din instalție și este poziționat în 
colțul din stânga sus pe schimbătorul de căldură.

 5.4.11 Montarea sistemului de transport al peleților
 Transportorul automat de peleți se va monta cu respectarea instrucțiunilor prezentate în manu-
alul de instalare, operare și întreținere al arzătorului de peleți.
 Unghiul de înclinare al șnecului transportor influențează cantitatea de peleți alimentați, se reco-
mandă schimbarea unghiului de înclinare de la 45 grd. numai dacă este absolut necesar.

 5.4.12 Amorsarea sistemului de transport peleți
 Alimentatorul de peleți se va alimenta electric de la o priză standard și se va monta la rezervorul 
de peleți. Se va alimenta electric transportorul până când ies peleți din el, după care se oprește și se 
conectează la arzătorul de peleți. După aceasta sistemul se poate porni.

 5.4.13 Conectarea cazanului la alimentarea electrică
 Alimentarea electrică a sistemului presupune alimentarea cazanului și a arzătorului cu cablul 
standard din furnitură.
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 Conectarea electrică trebuie realizată numai de către un electrician calificat.
 Procesul de amorsare a alimentatorului este descris în manualul de instalare, operare și întreți-
nere a arzătorului, operația trebuie explicată și utilizatorului la PIF.

 5.4.14 Diagrama hidraulică
 Exemplul de diagrama de conactare hidraulică a cazanului cu instalația de încălzire cu vas de 
expansiune deschis/închis este prezentată mai jos.

1 - cazan BISOLID
2 - supapă de siguranță
3 - boiler preparare acm
4 - supapă de sens
5 - Pompă de circulație 1
6 - supapă de siguranță
7 - vas de expansiune deschis sau închis
8 - robinet cu sferă
9 - robinet de amestec cu trei căi
10 - pompă de circulație 2
11 - robinet cu sferă

12 - filtru apă
13 - valvă termică
14 - supapă de sens
15 - termostat de contact
16 - vas de acumulare
17 - sistem automat de umplere a instalației
18 - robinet pentru umplere/golire
22 - aerisitor automat
23 - supapă de siguranță
24 - supapă de sens

 
 PIF-ul cazanului împreună cu instalația se va face in urma unei pocedui de PIF incheiată cu 
protocol care să certifice punerea in funcțiune a sistemului.

 6. PIF
 PIF-ul se va efectua numai de către personal specializat și autorizat.

 6.1 Cerințele pentru combustibil
 În timpul PIF-ului cazanului este necesar să se respecte următoarele cerințe pentru combustibi-
lul utilizat:
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• să asigure arderea completă, se va utiliza numai combustibil uscat care să corespundă cerințelor din 
acest manual;
• distanța minimă de depozitare a combustibilului față de cazan trebuie să fie de 400 mm;
• cantitățile mai mari de combustibil, de preferință trebuie depozitate într-o cameră alăturată, iar dis-
tanța minimă de cazan, în cazul în care nu există altă cameră, trebuie să fie de 1000 mm;
• trebuie respectate toate recomandările și condițiile de protecție antiincendiu.
 Instalația de încălzire cu vas de expansiune deschis, permite contactul direct al agentului termic 
cu atmosfera. În timpul sezonului de încălzire, agentul termic absoarbe oxigen și își măreste corozivi-
tatea față de oțelul din care este construit cazanul. Totodată are loc și o evaporare a apei, așa că pentru 
reumplere utilizați numai apă cu respectarea standardului EN 15207-81.
 În timpul funcționării instalației, presiunea minimă în sistem trebuie menținută. la umplerea cu 
apă se va urmări să nu pătrundă odată cu apa și aer în instalație. Se recomandă verificarea nivelului de 
apă din instalație la fiecare 14 zile.
 Umplerea cu apă a instalației se va efectua numai când cazanul este rece, orice accident termic 
sau defectare a cazanului datorate nerespectării acestei reguli nu sunt recunoscute de producător.
 Se vor lua toate măsurile necesare prevenirii înghețului apei in instalație, la nevoie se va goli 
instalația. Golirea instalației insă duce la corodarea rapidă a elementelor din oțel.

 6.2 PIF cazan
 6.2.1 Condiții generale
 Condiții generale ce trebuie respectate la PIF-ul cazanului:
 • instalarea și operarea cazanului trebuie efwctuate cu respectarea condițiilor din prezentul manual;
• orice intervenție tehnică asupra cazanului trebuie efectuată numai de către personal autorizat;
• sistemul trebuie verificat periodic de către personal autorizat;
• nu este acceptată nici o intervenție neautorizată la cazan, se anulează garanția;
• nu se admite operarea cazanului cu putere calorifică mai mare decăt puterea utilă a cazanului;
• cenușa rezultată în urma arderii combustibilului se colectează în cenușar și după ce se răcește se va 
scoate și depozita în locuri speciale. Se poate utiliza cu succes ca fertilizator în agricultură.
 Componentele interfeței panoului de control și funcțiile lor (vezi fig. 5.11):
• întreuptorul START trimite semnal de START/STOP către arzătorul de peleți;
• conectorul pentru termostatul de cameră servște la conectarea termostatului de cameră care va con-
trola funcționarea sistemului funcție de temperatura din cameră. termostatul de cameră este un echipa-
ment suplimentar care se livrează la comandă;
• conectorul pentru comunicare servește la conectarea controlerului arzătorului de peleți cu cazanul;
• conectorul pentru arzătorul de peleți, se utilizează pentru conectarea cablului arzătorului de peleți la 
cazan;
• termostatul de siguranță, este utilizat la protejarea cazanului de supraîncălzire, oprește funcționarea 
arzătorului dacă temperatura apei în cazan a atins 95 oC;
• întreuptorul POWER servște la întreruperea alimentării generale cu electricitate atât a cazanului cât și 
a arzătorului;
• siguranța electrică are rol de protecție la supraîncărcare electrică;
• alimentarea electrică asigură conectarea la electricitate a întregului sistem.

 6.2.2 Alimentarea electrică a cazanului
 Conectarea electrică a cazanului trebuie să respecte legislația specifică în vigoare. standard ca-
zanul se livrează cu un cablu electric cu conector.
 Alimentatorul automat de peleți trebuie amorsat înainte de conectare la arzător.

 6.2.3 Pornirea sistemului
 Se acționează întreruptorul POWER de pe cazan. Dacă este conectat termostatul de cameră, 
acesta trebuie să dea consens-ul la pornire. Butonul START trebuie activat pentru a se asigura pornirea 
arzătorului de peleți. Dacă în timpul funcționării sistemului, alimentarea cu electricitate este întreruptă, 
la reluarea ei, sistemul repornește automat.
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 ATENȚIE! Dacă la pornirea cazanului este tiraj la coș insuficient,este posibil ca pe la capacele 
cazanului să începă să se propage fum. În acest caz se recomadă să se verifice etanșeitatea cazanului și 
tirajul coșului de fum. Se poate întâmpla acest lucru și in sezoanele tranzitorii, toamnă primăvară, când 
din cauza temperaturii exterioare, tirajul coșului de fum poate scade.

 ATENȚIE! Este posibil să existe scăpări de fum pe la cazan dacă doza de peleți de aprindere este  
prost reglată. Apelați la un tehnician autorizat pentru a regla doza de aprindere.

 În timpul aprinderii peleților, elementul de încălzire electrică este activat pentru a încălzi peleții 
de pe grătarul de ardere și a iniția combustia ce va fi verificată de celula fotoelectrică.
 Arzătorul automat de peleți funcționează pe baza unui algoritm care poate fi reglat numai de 
către un servicier autorizat.

 6.2.4 Reglarea parametrilor de funcționare
 Operarea cazanului BISOLID este determinată direct de setările modulului de control al arzăto-
rului și de modul de circulație a apei în cazan. Temperatura de intrare a apei în cazan trebuie luată în 
considerare ca factor de influență a eficienței de funcționare a cazanului.

 ATENȚIE! Producătorul garantează eficiența operării cazanului numai in condițiile de operare 
descrise în tabelul 4.2.

 6.2.5 Parametrii de funcționare ai arzătorului
 Parametrii care definesc modul de operare și puterea utilă a arzătorului precum și modul lor 
de reglare sunt prezentați în manualul arzătorului. Principalele funcții și modul de schimbare a para-
metrilor de funcționare trebuie explicați utilizatorului la punerea în funcțiune.

 ATENȚIE! În cazul cazanului BISOLID 18, arzătorul cu care este echipat, GP 25 B trebuie reglat 
astfel încât să nu depășescă puterea cazanului.

 Note:
• reglarea nivelului de putere și modul de reglare sunt prezentate în manualul arzătorului de peleți;
• parametrii necesari reglării operării arzătorului sunt prezentați în acest manual - acești parametrii pot 
fi schimbați numai de către un servicier autorizat;
• puterea utilă generată de cazan echipat cu arzător poate fi reglată de setările parametrilor arzătorului, 
reglaj efectuat numai de către personal autorizat.

 6.2.6 Operarea cazanului
 După terminarea PIF-ului și instalația a fost încălzită în totalitate, se poate spune  că sistemul in-
tră în modul de operare nominal. Reglajele finale trebuie efectuate pentru ca acest timp de funcționare 
să fie optimizat.

 Note:
• Dacă este utilizată o pompă de circulație pentru transferul energetic dintre cazan și instalație, tem-
peratura de retur a apei nu trebuie să fie mai mică de 60 oC deoarece se va produce condens în cazan și 
acesta va coroda rapid.
• Operarea continuă a instalației sub puterea minimă nu se recomandă, așa cum este prezentat in tabe-
lul 4.1, deoarece operarea este neeconomică.
• Dacă este necesară operarea sistemului la putere mai scăzută decât minimum puterii lui, se recoman-
dă instalarea unui vas acumulator de căldură pentru a crește eficiența energetică.
• În timpul PIF-ului, se poate întâmpla să condenseze vaporii de apă din camera de ardere. Acest lucru 
nu este important având în vedere că se-ntâmplă numai odată.
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6.3 Reglarea puterii cazanului
 Reglarea puterii cazanului se face prin reglarea puterii arzătorului. Vezi manual arzător.

 ATENȚIE! Dacă s-au schimbat peleții, clasa din care fac parte, trebuie reglată din nou puterea 
arzătorului.

 6.4 Scăderea puterii cazanului
 Se face prin scăderea puterii arzătorului.

 ATENȚIE! Nu scădeți puterea arzătorului sub valoarea minimă a puterii sistemului, dacă sis-
temul funcționează sub valoarea minimă a puterii sale, scade eficiența și durata de viata a cazanului.

 6.5 Creșterea puterii cazanului
 Se face prin creșterea puterii arzătorului.

 ATENȚIE! Nu crșteți puterea arzătorului peste puterea nominală a sistemului pentru că în acest 
caz eficiența și durata de viață a cazanului scad, apare supraîncălzirea cazanului și a componentelor 
sistemului, urmate de deformări termice.

 6.6 Reglarea procesului de ardere
 Arzătorul de peleți este reglat din fabrică pentru operare optimă și nu este necesar să fie reajus-
tat. În urma procesului de ardere, gazele de ardere trebuie să se încadreze în cerințele standardului EN 
303-5:2012 și cu datele operaționale ale sistemului.

 6.7 Oprirea cazanului
 Oprirea cazanului se face prin oprirea arzătorului. Altă metodă de oprire este de a acționa bu-
tonul START de pe cazan. Pentru a relua funcționarea cazanului acesta trebuie apăsat din nou.

 ATENȚIE! Este interzis să opriți funcționarea cazanului prin acționarea întrerupătorului POW-
ER. La oprirea din butonul START sau de pe panoul arzătorului, sistemul pornește procedura de oprire 
prin care ventilatorul continuă să funcționeze o perioadă de timp pentru curățarea camerei de ardere și 
răcirea fotocelululei.

 ATENȚIE! La oprirea sistemului trebuie curățate schimbătorul de căldură și camera de ardere, 
de cenușa depozitată. Cenușa are caracter coroziv care micșorează durata de viață a cazanului. La 
terminarea sezonului rece se va proceda la curățarea intregului sistem și a căminului de fum, pentru 
aceasta se recomandă apelarea la personal specializat.

 6.8 Oprirea de urgență a cazanului
 În timpul operării pot apare situații de urgență ce trebuie detectate de senzorii diferitelor mod-
ule și care declanșează procedurile automate de prevenție.

 ATENȚIE! În cazul supraîncălzirii cazanului, termostatul de siguranță se activează și se oprește 
funcționarea sistemului. Trebuiesc determinate cauzele supraîncălzirii și trebuie eliminate. Termostatul 
de siguranță se resetează umai manual, prin deșurubarea capacului și apăsarea butonului de resetare. 
Arzătorul de peleți trebuie și el resetat prin acționarea de două ori a butonului POWER, oprit și apoi 
pornit.

 ATENȚIE! în cazul opririi de urgență a arzătorului de peleți, acesta afișează pe ecran codul de 
eroare. În felul acesta este mai uțor de identificat cauza opririi și eliminată neconformitatea. Dacă la 
oprirea de urgențî a arzătorului nu poate fi identificată eroarea trebuie să apelați la service-ul autorizat.
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 6.9 Întreținere cazan
 Din acest manual, utilizatorul își poate lua informații despre:
•  cum poate să alimenteze rezervorul de peleți;
• cum să curețe cazanul de cenușă;
• metode de a înlătura cenușa de pe grătar. După oprirea sistemului și răcirea sa, trebuie să deschideți 
ușa camerei de combustie, să demontați grătarul, sa-l curățați de cenușă, apoi sa-l montați la loc și sa-
nchideți ușa de la camera de combustie.
 La îndepărtarea cenușii trebuie să folosiți echipament de protecție. Se recomandă curățarea 
cenușii la cel mult 72 de ore de funcționare. Înainte de curățare așteptați 30 de minute să se răcească ca-
zanul. Se vor curăța toate suprafețele interne, schimbătorul de căldură mai ales. După curățare verificați 
ca toate ușile și capacele cazanului să fie corect poziționate și etanșe.

 Notă: Ușa camerei de combustie se închide manual cu ajutorul unui mâner. Se recomandă să nu 
aplicați prea multă forță la închidere pentru a proteja elasticitatea garniturii dde etanșare.

 Deschideți ușa camerei de ardere și scoateți afară tava de cenușă, poziționată la baza camerei. 
Cenușa se va depozita în locuri special amenajate și apoi se va monta la loc tava de colectare a cenușii și 
închideți ușa camerei de ardere.

 ATENȚIE! Curățarea regulată a cenușii din cazan duce la creșterea duratei de viață a cazanului. 
Frecvența curățarii de cenușa este dependentă de calitatea peleților utilizați.
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 Arzătorul de peleți se curăță în următoarele cazuri:
• când arzătorul este oprit. Este necesar să se aștepte arderea completă a peleților și apoi se va face 
curățarea arzătorului.

 6.10 Condiții pentru garanție
 Garanția pentru sistem este de 24 de luni cu condiția ca instalarea și punerea în funcțiune să se 
facă de către personal autorizat.
 Garanția este valabilă dacă sunt respectate toate instrucțiunile din prezentul manual.
 Garanția se suspendă în următoarele cazuri:
• defectarea sistemului datorită manipulării și/sau stocării improprii;
• defecte cauzate de dezastre naturale;
• cerințele pentru instalare, PIF, operare și întreținere nu au fost respectate;
• dacă s-au efectuat intervenții neautorizate asupra sistemului;
• schimbarea efectuată în construcția sistemului;
• calcularea și proiectarea incorectă a sistemului de încălzire;
• defecte care sunt cauzate de proasta funcționare a unor elemente ale instalației de încălzire, altele 
decât cazanul și arzătorul.

 6.11 Scoaterea cazanului din funcționare
 După expirarea timpului de viață al sistemului, acesta se va recicla cu respectarea legislației 
specifice în vigoare.

 7. Defecte si modul de rezolvare
 

DEFECT CAUZĂ REMEDIERE

Temperatură insuficientă în 
camerele de încălzit

Putere livrată de cazan insufi-
cientă

Este necesar să creșteți puterea 
arzătorului

Temperatura joasă a agentului 
termic programată de utilizator

Cresteți valoarea temperatiurii 
impuse agentului termic

Temperatură joasă impusă prin 
termostatul de cameră

Creșteți temperatura programată 
pe termostatul de cameră

Temperatură mare în camerele 
de încălzit

Temperatură mare impusă 
agentului termic de termostatul 
cazanului

Puteți scade temperatura agentu-
lui termic, dar trebuie respectată 
condiția ca temperatura la retur 
sa nu fie mai mică de 60 oC.

Putere prea mare la arzător Scădeți puterea arzătorului
Temperatură prea mare impusă 
de termostatul de cameră

Scădeți temperatura programată 
la termostatul de cameră.

Cazanul este pornit, dar nu ex-
istă combustie

Nu există corelare pentru oper-
are

Verificați termostatul de cameră 
dacă funcționează și daca este 
activat întreruptorul START. 
Citiți și manualul arzătorului.

Ardere incompletă peleți Calitate slabă a peleților Înlocuiți peleții, probabil cei 
utilizați erau prea umezi.

Aprinderea combustibilului este 
însoțită de un zgomot surd Tiraj insuficient la coș

Curățați căminul de fum, ver-
ificați etanșarea cazanului și a 
racordurilor de fum.

Supraîncălzirea cazanului
Nu există consum în instalație 
sau puterea arzătorului este prea 
mare.

Verificați modul de lucru al in-
stalației de încălzire, descreșteți 
puterea arzătorului, resetați 
temostatul de supratemperatură.
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Nu se aprinde combustibilul

Nu sunt peleți în rezervor Umpleți rezervorul cu peleți.

Nu ajung peleți în camera de 
ardere

Trebuie restartat arzătorul. 
Verificați corectitudinea dozei 
inițiale de combustibil.

Peleții ajung în arzător dar nu se 
aprind, nu există combustie

Elementul de încălzire electrică 
a peleților este defect, trebuie 
schimbat. Apelați la un servicier 
autorizat pentru verificarea para-
metrilor programați la arzător.

Fotocelula nu funcționează 
corect

Verificați condiția fotocelulei, 
curățați-o sau schimbați-o. Citiți 
și manualul arzătorului.

Flacăra de ardere este slabă și se 
produce fum excesiv

Calitate slabă a peleților Schimbați peleții.

Parametrii de funcționare a 
arzătorului sunt incorect reglați

Apelați la un servicier autorizat 
pentru verificarea parametrilor 
programați la arzător.

Prezența în cenușă a combusti-
bilului ars incomplet Combustie ineficientă

Apelați la un servicier autorizat 
pentru verificarea parametrilor 
programați la arzător.

Temperatură mare a gazelor de 
ardere

Suprafețele de schimb termic 
sunt murdare

Este necesar să curățați schim-
bătorul de căldură

Prezența fumului în camera ca-
zanului după o perioda de timp 
de funcționare

Nu este etanșat corect cazanul

Verificați etanșeitățile, închideți 
corect ușa camerei de ardere, 
verificați condiția garniturilor, 
dacă este necesar înlocuițile, ver-
ificați etanșeitatea dintre arzător 
și cazan.

Încălzirea excesivă a tubului de 
admisie peleți în arzător

Tiraj insuficient sau cazan mur-
dar.

Curățați cazanul și căminul 
de fum. Analizați posibilitatea 
montării unui ventilator exhaus-
tor.

Încălzirea excesivă a tubului 
de admisie peleți în arzător și 
activarea termostatului de su-
pratemperatură

Tiraj insuficient sau cazan mur-
dar.

Curățați cazanul și căminul 
de fum. Analizați posibilitatea 
montării unui ventilator exhaus-
tor.

 8. Schema electrică a cazanului conectat cu arzătorul
 Conectrii CONN1-CONN3 și senzorul NTC sunt poziționați pe panoul de interfațare a cazanu-
lui. Senzorul NTC se va monta în teaca de pe tur și se va asigura cu o clemă.
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 Fig. 8.1 Schema electrică ansamblu cazan arzător peleți



24

 Fig. 8.2 Schema de conectare electrică cazan - arzător


