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Compania THERMOSTAHL HEATING SYSTEMS vă mulţumeşte pentru încrederea acordată 

produselor sale. Vă garantează faptul că aţi făcut o alegere corectă. Cazanul THERMOSTAHL 

este un produs fiabil şi confecţionat din materiale de primă calitate de către o firmă de 

prestigiu. 

Numele THERMOSTAHL înseamnă GARANŢIE pentru cumpărător. 

Firma THERMOSTAHL oferă pe piaţă soluţii de încălzire de mai mult de douăzeci de ani. 

Experienţa în domeniul producţiei şi specializarea ne oferă posibilitatea să vă asigurăm cu 

privire la politica de calitate pe care o urmăm, o gamă variată de produse ce corespund 

standardelor ISO 9001. 

Tehnologia de producţie de ultimă generaţie, şi seriozitatea au făcut din  societatea 

THERMOSTAHL un nume cunoscut pe piaţa europeană. 

 

Cazanele THERMOSTAHL sunt construite conform Specificaţiilor Europene: 

 Directiva 73/23/CEE privind  instalaţiile de joasă tensiune 

 Directiva 89/336/CEE privind compatibilitatea electromagnetică 

 Directiva 90/396/CEE privind instalaţiile cu gaze 

 Directiva 92/42 privind gradul de randament 

 

Instalarea şi punerea în funcţiune trebuie să îndeplinească următoarele standarde: 

 DIN 4755 şi 4787 privind arderea de motorină uşoară EL 

 DIN 4756 şi 4788 privind arderea gazelor 

 DIN 4705 privind calculul coşului de fum 

 DIN 4751 privind dotarea instalaţiei de siguranţă 

 DIN 51603 privind combustibilii lichizi pentru cazane 

 DIN 37116 privind instalaţia electrică pentru racordarea arzătorului 

 VDE: Standard în conformitate cu EN 60730 privitor la sistemele de automatizare 

 DVGW-G600: Reglementări privind instalaţiile cu gaze 

 EN 267: Arzătoare individuale pe motorină, tip monobloc 

 EN 676: Arzătoare de gaze cu utilizare de ventilator 

 EN 226: Racordarea arzătoarelor 

 EN 60335-1: Siguranţa locuinţelor şi a aplicaţiilor electrice aferente 

 EN 60529: Gradul de protecţie electrică (cod IP) 

 

1 PREFAŢĂ 

Această broşură conţine informaţii utile şi importante privind funcţionarea corectă şi 

întreţinerea cazanului de încălzire centrală THERMOSTAHL. De asemenea, sunt date 

instrucţiuni importante pentru prevenirea accidentelor şi a pagubelor serioase, pentru 

instalarea şi funcţionarea cazanului, în aşa fel încât aceasta să fie sigură şi fără probleme. 

Citiţi aceste instrucţiuni cu atenţie, înainte de a pune cazanul în funcţiune, 

familiarizaţi-vă cu funcţiunile şi verificarea acestuia şi urmaţi cu stricteţe 

instrucţiunile date! 

Dacă aveţi orice fel de nelămurire sau aveţi nevoie de mai multe informaţii asupra anumitor 

puncte privind cazanul THERMOSTAHL, nu ezitaţi să ne contactaţi. Datele tehnice conţinute de 

această broşură se bazează pe cele mai recente informaţii şi sunt supuse unor eventuale 

revizuiri, dacă lucrul acesta va fi cerut de noi îmbunătăţiri ale proiectării. 

Firma noastră îşi rezervă dreptul de a modifica proiectul sau/şi desfacerea produselor noastre 

la orice dată, fără a fi obligată să adapteze corespunzător şi produsele anterioare. 
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1.1 Descriere generală 

Cazanul THERMOSTAHL MCL-N este din oţel cu tubulatură pentru gaze, cu două trasee pentru 

gazele de ardere. 

Este adecvat pentru arderea de combustibili solizi (lemn, cărbune, cocs, lignit) şi peleţi, în 

cazul adaptării unui arzător specific. Cazanul MCL-N este un produs nou, proiectat pentru a 

funcţiona în regim economic, realizând o încălzire constantă a caselor şi spaţiilor industriale 

mici. Poate fi racordat la sisteme de încălzire cu calorifere, ventiloconvectoare şi aeroterme cu 

apă caldă. 

Cazanul este construit din oţel, material ideal pentru fluctuaţii termice, rezistent la dilatări şi 

contractări. Construcţia monobloc, fără elemente şi alte structuri sudate constituie un avantaj 

al cazanului MCL-N. De asemenea acest cazan este protejat împotriva şocurilor termice. 

Cazanul MCL-N este proiectat în aşa fel încât toate suprafeţele care sunt în contact cu flacăra 

să fie răcite cu apă, inclusiv grătarul unde se află cenuşa şi resturile de ardere. Cele două 

drumuri de gaze arse din partea superioară, numărul mare de ţevi de evacuare a gazelor arse, 

volumul mare al focarului şi de apă din cazan, precum, şi construcţia simetrică  determină un 

randament ridicat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Varianta cu 3 uşi 

 

 

1.2 Livrare-Transport 

Cazanul MCL-N este livrat ambalat şi însoţit de următoarele componente: 

 corpul din oţel al cazanului 

 izolaţia montată pe cazan( izolaţia este din vată de sticlă de 30 mm grosime şi 

acoperită cu o folie de aluminiu) şi bine prinsă cu ajutorul unor benzi de plastic de virola 

de apă asigurând astfel o foarte bună izolare termică a cazanului) 

 peria de curăţat funinginea (din interiorul ţevilor de evacuare a gazelor arse) şi un 

vătrai pentru curăţatul pereţilor de depunerile de ardere. 

 supapă de siguranţă duală 

 robinet de golire 

 termostat cu lanţ 

 colector de siguranţă, ce conţine o supapă de siguranţă de 3 bar, un manometru şi un 

dezaerator automat 

 turbionatorii din oţel-inox 

 jachetele metalice 
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Încărcarea cazanului se face cu elevator sau macara (cazanul este prevăzut cu o ureche de 

prindere). Asiguraţi cazanul în timpul transportului pe mijlocul de transport pentru a nu 

aluneca. Luaţi serios în considerare faptul că centrul de greutate se găseşte deasupra centrului 

geometric. Asta înseamnă că este nevoie de o atenţie specială în timpul transportului şi 

coborârii cazanului. 

La livrare cazanul este însoţit de plăcuţa de timbru din aluminiu pe care sunt ştanţate datele de 

identificare ale cazanului şi caracteristicile de funcţionare: 

 tipul şi seria cazanului 

 puterea cazanului(Kcal şi Kw) 

 presiunea maximă de lucru şi cea de probă 

 anul fabricaţiei 

 

2 CAZANUL MCL-N 

2.1 Materiale de confecționare 

 Oţel OLT-37.2, STAS 500/2-80~S235JR SR EN 10025/90+AI/93 

 Pentru plăcile tubulare şi virola de ardere: K 4120.2b STAS 2883/2-88~P265GH SR EN 

10028-2/96 

 Tuburi de flacără OLT 35KII STAS 8184-87~P 245 GH EN 10216-2/2000 

 Carcase metalice cu grosime de 1 mm (tablă DKP) vopsite electrostatic la 200oC. 

 Izolaţii cu vată de sticlă cu grosime de 30 mm cu acoperire de aluminiu. 

 Izolaţie uşă cu ciment refractar de cea mai bună calitate (FONDU LAFARGE). 

 

2.2 Avantaje 

Oţelul oferă nenumărate avantaje, de importanţă deosebită pentru tehnica modernă de 

încălzire. Dintre acestea menţionăm calităţile mecanice deosebite, posibilităţile excepţionale de 

formare, suprafeţe netede şi greutate redusă – un mare avantaj al cazanelor THERMOSTAHL îl 

reprezintă capacitatea mare de apă care permite reglarea exactă a temperaturii, fără cerinţe 

deosebite privind fluxul de apă. Energia internă a cazanului contribuie semnificativ la protecţia 

mediului, volumul mare de apă crescând capacitatea de depozitare de energie termică şi   

reducând numărul aprinderilor arzătorului (în cazul adaptării arzătorului). 

 Fiabilitate. 

 Economisire de energie. 

 Nu dăunează mediului. 

 Design modern. 

 Construcţie solidă. 

 Întreţinere uşoară. 

 Cameră de ardere mare. 

 Suprafaţă radiantă bogată. 

 Grad ridicat de randament ≥ 78  82%. 

 Sarcină termică uniformă. 

 Temperatură redusă a gazelor de ardere la coşul de fum (180 -220oC). 

 Funcţionare îndelungată fără probleme. 

 Tiraj excepţional. 

 Volum mare de apă. 

 Posibilitatea funcţionării cu combustibil gazos sau lichid 

 

2.3 Funcționare 

Se bazează pe radiaţia generată de flacără în camera de ardere şi transmiterea de căldură prin 

transfer şi conductibilitate prin intermediul tevilor de evacuare a gazelor arse. 

Funcţionarea cazanelor MCL-N se bazează pe cea mai simplă metodă de ardere, cu evacuare 

liberă de gaze prin coş. Arderea are loc în camera de ardere, astfel construită încât să încapă 

lemne de mari dimensiuni şi în cantităţi capabile să asigure o funcţionare de mai multe ore. Pe 

timpul arderii, flacăra se dezvoltă spre toate punctele şi încălzeşte uniform pereţii cazanului, 

care sunt răciţi cu apă. 
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În continuare, gazele de ardere sunt conduse spre evacuare prin ţevile de fum din care trec în 

camera de fum. Resturile arderii cad în partea de jos a cazanului unde este prevăzut un sertar 

adecvat pentru cenuşă. 

Grătarul este alcătuit din elemenţi de fontă, rezistenţi la şocuri termice şi mecanice (uşoare). 

Spaţiul grătarului permite cenuşii să cadă în partea de jos a cazanului, în cenuşar. 

Reglarea arderii se realizează cu ajutorul termostatului cu lanţ, iar la cerere, şi cu ajutorul unui 

ventilator care este comandat de un tablou de comandă. Când apa este încă rece, permite 

pătrunderea aerului prin nişa de admisie aer de ardere. Pe măsură ce apa se încălzeşte în 

cazan, senzorul se dilată şi închide nişa de admisie a aerului de ardere. În felul acesta se 

realizează controlul flăcării prin reducerea aerului de ardere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cerere se poate monta o serpentină pentru protecţie la supraîncălzire. În acest caz, supapa 

termostatică de siguranţă înlocuieşte supapa de siguranţă duală. Protecţia cazanului MCL-N 

este asigurată atât împotriva creşterilor de presiune, prin intermediul kitului de siguranţă, cât 

şi împotriva creşterii temperaturii, prin supapa termostatică. 

Kitul de siguranţă conţine este format dintr-o supapă de siguranţă (de 3 bar), un dezaerator 

automat şi un manometru pentru indicaţia presiunii din cazan. 

Supapa duală (în cazul nefolosirii serpentinei de răcire) protejează atât împotriva presiunii, cât 

şi împotriva creşterii temperaturii peste limita admisă (950C).  

Pentru buna funcţionare a cazanelor Multiplex şi pentru o durată mai lungă de viaţă, se 

recomandă cu stricteţe utilizarea lemnului uscat, de preferinţă de cel puţin un an de zile, având 

o umiditate de cel mult 20-25%. Puterile cazanelor prezentate în acest document sunt 

calculate pentru utilizarea acestui tip de lemn. Se ştie că puterea calorică a lemnului scade 

semnificativ cu creşterea umidităţii conform graficului de mai jos. 
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Lemnul verde are putere calorică scăzută, nu arde bine, afumă foarte tare şi reduce substanţial 

durata de viaţă a cazanului şi a coşului de fum. De asemenea puterea utilă scade cu 50 % iar 

consumul de lemne se dublează. 

Se pot arde şi deşeuri de lemn de dimensiuni mari în combinaţie cu lemnul. Este recomandabil 

ca aceste deşeuri să nu depăşească 15 % din volumul camerei de ardere. 

Este interzis a se folosi deşeuri din pal melaminat, rumeguş, material plastic, cauciuc, etc. 

Nu se vor folosi deleuri lemnoase care au suferit tratamente chimice. 

Se pot folosi si combustibili cu putere calorică mai mare decât a lemnului, de exemplu cărbune 

(antracit, cărbune brun, huilă) sau cocs însă firma Thermostahl trebuie să fie anunţată înainte 

asupra acestui lucru, caz în care se vor face anumite adaptăricamerei de ardere. Granulaţia 

cărbunelui nu trebuie să fie mai mică de 20 mm. 

 

Combustibil 

 

Putere calorica 

kWh/kg kcal/kg 

Stejar 4,2 3.600 

Fag 4,0 3.450 

Mesteacan 4,3 3.700 

Plop 4,1 3.500 

Pin  4,4 3.800 

Molid, Brad 4,5 3.900 

Brichete (rumeguş, paie, coji de 

seminţe) 
4,0 – 4,9 3.600 – 4.200 

 

Carbuni 

 

Antracit 5,6 – 6,5 4.800 – 5.600 

Huila 4,5 – 6,4 3.900 – 5.500 

Carbune brun 2,7 – 4,2 2.300 – 3.600 

Lignit 1,6 – 3,8 1.400 – 3.300 
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2.4 Caracteristicile cazanului 

2.4.1 Dimensiuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru o mai bună ardere cazanul poate fi prevăzut cu un ventilator, fixat pe uşa cenuşarului. 

Ventilatorul este comandat de către un tabloul de comandă, iar cuplarea ventilatorului la tablou 

se face prin simpla conectare a firelor de legătură. Alimentarea ventilatorului este la 220V şi 

are puteri cuprinse între 30 şi 100 W, funcţie de puterea cazanului, debitând între 180 şi 300 

m3/h. 

 

 

 

 

 

 

Tip 

Cazan 
Putere Pmax 

Dimensiuni 

A B C C1 D 

Dimensiuni 

usa de 

încărcare 

 kcal/h kW bar mm 

MCL-N 20 20.000 23 3 670 1300 850 500 960 320x510 

MCL-N 28 28.000 32 3 670 1300 950 600 960 320x510 

MCL-N 35 35.000 39 3 670 1300 1050 700 960 320x510 

MCL-N 42 42.000 48 3 670 1300 1150 800 960 320x510 

MCL-N 50 50.000 58 3 670 1300 1250 900 960 320x510 

MCL-N 60 60.000 69 3 670 1300 1350 1000 960 320x510 
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Accesorii: 

 perie de curăţat ţevile de fum 

 

 

 vătrai pentru curăţat pereţii focarului 

 

 

 termostat cu lanţ 

 

 

Tip Cazan T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

 inch inch mm mm inch inch inch 

MCL-N 20 1 ¼’’ 1 ¼’’ 195 114 1’’ ¾’’ ½’’ 

MCL-N 28 1 ¼’’ 1 ¼’’ 195 114 1’’ ¾’’ ½’’ 

MCL-N 35 1 ¼’’ 1 ¼’’ 195 114 1’’ ¾’’ ½’’ 

MCL-N 42 1 ½’’ 1 ½’’ 195 114 1’’ ¾’’ ½’’ 

MCL-N 50 1 ½’’ 1 ½’’ 245 114 1’’ ¾’’ ½’’ 

MCL-N 60 1 ½’’ 1 ½’’ 245 114 1’’ ¾’’ ½’’ 
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 kit de siguranţă 

 

 

 robinet de golire 

 
 

 supapă de siguranţă duală 

 

 

 tablou de comandă 

 

 
 

2.4.2 Corpul cazanului 

Cazanul MCL-N este orizontal, cu tuburi de gaze. 

Corpul principal al cazanului este construit din tablă de oţel calmat St 37.2 STAS 500/2-

80~S235 JR SR EN 10025/90 laminată la cald, conform DIN 17100. Tăierea se face cu un 

aparat de înaltă tehnologie, de tăiere sub jet de plasmă. Cazanul MCL-N este astfel proiectat 

astfel încât toate părţile sale atinse de flacără să fie răcite cu apă. Secţiunea, numărul şi 

lungimea tuburilor de gaze sunt proiectate special pentru realizarea unei exploatări maxime a 

gazelor de ardere. 

Sudurile sunt efectuate conform standardelor 288-1 şi 288-3 şi DIN 50120, 50121-50145, SR 

EN 1011.1/2001, prin utilizarea unor aparate de sudură electrică (MIG-MAG) după metoda 

curenţilor de şoc, pentru a se realiza pătrunderea materialului de sudat pe toată grosimea 

tablei. Calitatea sudurilor este controlată în conformitate cu DIN 8563. Procedeul de sudare 

este conform 131-ISO 4063. 

Camera de fum este înşurubată şi are o uşiţă specială pentru curăţare, izolată cu o plăcuţă de 

azbest, care funcţionează şi ca nişă de prevenire a exploziei. Ţeava cutiei de fum este 

sufucient de largă pentru a asigura evacuarea fumului în urma procesului de ardere. Dacă 

tirajul este foarte puternic, se poate încetini viteza de evacuare a fumului prin reglarea unei 

clapete care se montează deasupra ţevii coşului de fum. Traseul apei este invers traseului 

gazelor de ardere (stânga-închis, dreapta-deschis). 
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Fiecare cazan este testat separat la o presiune hidraulică de 4-5 bari (în funcţie de tip) pentru 

verificarea rezistenţei şi etanşeităţii. O izolaţie puternică îmbracă întregul recipient de apă al 

cazanului. 

Uşa de acces la ţevile de fum şi uşa de încărcare este căptuşită în interior cu material refractar 

pentru o bună rezistenţă împotriva temperaturilor înalte. De asemenea, sunt prevăzute cu un 

cordon din fibră de sticlă şi azbest pentru o foarte bună etanşeizare împotriva emanaţiilor din 

interiorul camerei de ardere. Ambele uşi sunt prevăzute cu vizoare pentru un control optic al 

procesului de ardere.  

Uşa de acces la camera de ardere este prevăzută cu o flanşă adaptată corespunzător pentru 

montarea unui arzător, în cazul în care se doreşte acest lucru. În rest este obligatoriu ca 

această flanşă să fie bine fixată pentru a nu avea emanaţii din camera de ardere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip 

cazan 

Lung. 

cam. de 

apa 

Lung. 

cam. de 

ardere 

Consum 

lemn 

Lung. 

lemn 

Volum 

focar 

Volum 

apa 
Masa 

 mm mm kg/h mm m3 m3 kg 

MCL-N 20 500 400 6-8 350 0,09 0,08 280 

MCL-N 28 600 500 9-11 450 0,11 0,11 310 

MCL-N 35 700 600 12-14 550 0,13 0,15 396 

MCL-N 42 800 700 14-16 650 0,15 0,19 432 

MCL-N 50 900 800 18-20 750 0,17 0,22 475 

MCL-N 60 1000 900 21-24 850 0,19 0,25 520 
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Legenda 

1. Uşă cenuşar  13. Clapetă de siguranţă 

2. Flanşă pentru ventilator  14. Cutie de fum 

3. Balama  15. Placă spate 

4. Uşă alimentare  16. Ştuţ retur 

5. Vizor  17. Tălpi cazan 

6. Placă faţă  18. Ţevi de fum 

7. Placă tubulară  19. Tirant 

8. Virolă apă  20. Turbionatori 

9. Ureche de prindere  21. Racord 

10. Ştuţ tur  22. Cenuşar 

11. Sistem de prindere cutie de fum  23. Ştuţ pentru supapa duală 

12. Racord cutie de fum  24. Ştuţ pentru setul de siguranţă 
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Pentru funcţionarea cazanului MCL-N pe peleţi, firma Thermostahl oferă mai multe variante de 

echipare: 

Arzator tip BIOMIX pentru peleti si biomasa,  echipat cu buncar si sistem de alimentare.         

In pret sunt incluse:  

 Sistem de alimentare cu motor electric, şnec, mixer şi buncăr de 400 litri 

 Ventilator pentru arzător 

 Sistem de protecţie antiincendiu cu supapa termostatică de siguranţă şi rezervor de apă 

 Tablou electric de comandă cu meniuri si protecţie împotriva ruperii şnecului 

 Sită pentru reţinerea combustibililor cu granulaţie mare sau a altor obiecte ce pot bloca 

şnecul 

 Şurub de siguranţă din alamă pentru protecţie împotriva ruperii şnecului ( 2 buc ) 

 Arbore de rezervă pentru şnec ( 1 buc) 

 Mantale  

 La cererea beneficiarului volumul buncărului poate fi marit  

 

Arzator tip BIOPLEX numai pentru peleti, echipat cu buncar si sistem de alimentare.        

 In pret sunt incluse: 

 Sistem de alimentare cu motor electric, snec  si buncar de 400 litri 

 Ventilator pentru arzator 

 Sistem de protectie antiincendiu cu supapa termostatica de siguranta si rezervor de apa 

 Tablou electric de comanda cu meniuri si protectie impotriva ruperii snecului 

 Sita pentru retinerea combustibililor cu granulatie mare sau a altor obiecte ce pot bloca 

snecul 

 Surub de siguranta din alama pentru protectie impotriva ruperii snecului (2 buc ) 

 Arbore de rezerva pentru snec (1 buc) 

 Mantale 

 La cerere, volumul buncărului poate fi mărit pentru a se realiza o mai mare autonomie. 

 

Nota: Centrala COMBISTAR este formata din cazanul MCL-N si un arzator tip PV! 
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3 AMPLASAMENTUL CAZANULUI 

3.1 Instalarea  

Cazanele pot fi instalate 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( spitale, magazine, şcoli, grădiniţe de copii, creşe şi 

similare) sau sub căile de evacuare ale acestora. 

Locaţia cazanului trebuie să fie separată de încăperile alăturate prin pereţi sau planşee cu 

rezistenţă mecanică corespunzătoare, uşi incombustibile şi fără goluri pentru ferestre. 

 

3.2 Spațiu de instalație 

Propunem ca instalarea cazanului în camera sa să se facă în aşa fel încât să existe suficient 

spaţiu pentru facilitarea întreţinerii şi curăţării. 

Cazanul să fie montat pe plan orizontal şi, pe cât posibil, uşor de accesat din toate părţile. 

Distanţa dintre cazan şi zidul din fata: – cel puţin 1,5 m. 

Distanţa dintre cazan şi zidul din spate: – distanţa adecvată este cea care permite un acces 

uşor pentru verificare şi întreţinere. 

Distanţa dintre cazan şi zidul lateral: – cel puţin 0,6 m. 

Înălţimea camerei cazanului: – cel puţin 2 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform PT C 9-2003 accesul în sala cazanelor a persoanelor străine de exploatarea cazanelor 

şi a instalaţiilor auxiliare ale acestora este interzisă.  

Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT, precum şi personalul propriu de supraveghere 

tehnică pot intra oricând în sala cazanelor, pe baza legitimaţiei de serviciu sau a delegaţiei 

speciale de control. 

! Este interzis a se da sălii cazanelor altă întrebuinţare, în afara celei stabilite prin 

proiect. 

Spaţiile de acces şi de deservire ale diferitelor locuri de muncă din sala cazanelor, precum şi 

căile spre uşile sălii vor fi întotdeuna libere. 

În sala cazanelor cu putere nominală mai mare de 300 kW trebuie să existe un telefon sau alte 

mijloace de semnalizare şi comunicare rapidă cu exteriorul, care să evite deplasările 

nejustificate ale personalului de deservire a cazanului. 
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În sala cazanelor vor fi afişate la loc vizibil instrucţiuni de exploatare, care să ţină seama de 

specificul cazanelor din sală. De asemenea, vor fi afişate instrucţiuni interne privind atribuţiile 

personalului şi modul de deservire a cazanului. 

Observaţii: 

În camera cazanului trebuie: 

 să fie curat; 

 obiectele inflamabile să fie îndepărtate; 

 să existe canalizare; 

 să existe aerisire suficientă; 

 rezervoarele de combustibili lichizi vor fi montate în spaţii separate din afara camerei 

cazanului, bine aerisite. Dacă sunt situate în camera cazanului vor fi despărţite de acesta 

printr-un zid despărţitor, în conformitate cu normele de siguranţă în vigoare; 

 să existe pe plafonul camerei cazanului, deasupra arzătorului, un stingător cu praf uscat, iar 

lângă uşă să existe un stingător portabil; 

 coşul să fie sigur şi cu secţiune adecvată; 

 se recomandă ca rezervorul de combustibil (dacă este cazul) să fie montat într-un spaţiu 

ferit de soare, ploaie şi foc; 

 să fie montat un detector de fum pe plafonul camerei cazanului în cazul în care clădirea este 

prevăzută cu instalaţie de alarmă; 

 uşa trebuie să fie metalică, fără persiene sau geamuri şi să se deschidă în afară; 

! Este interzisă instalarea cazanului în spaţii cu praf dens, gaze periculoase, şi în 

spaţii umede precum băile cu umiditate mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 COŞUL DE FUM 

Se va acorda atenţie următoarelor: 

În conformitate cu DIN 4705 şi DIN 18160, evacuarea gazelor de ardere în atmosferă ca şi 

reducerea temperaturii acestora pe traseu trebuie efectuate de aşa natură încât să fie evitat 

condensul şi urmările neplăcute ale acestuia. 

Funcţionarea corectă a coşului de fum este foarte importantă pentru funcţionarea 

cazanului. 

 Etanşeitatea coşului: nu trebuie să pătrundă aer rece prin fisuri sau nişe, pentru că, în 

acest caz, gazele de ardere se răcesc şi condensează. Există pericolul ca gazele condensate 

să pătrundă în interiorul cazanului şi să producă coroziune. De asemenea trebuie evitată 

pătrunderea apei de ploaie în coşul de fum. 
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 Evacuarea gazelor de ardere trebuie să fie liberă, fără obstacole – corpuri străine 

(cărămizi, tencuieli, cuiburi de păsări, lemne, ierburi, etc). 

 Curăţarea coşului de fum în special în punctele de ieşire din cazan şi la coturi, unde 

gazele îşi schimbă traseul. Un coş curat înseamnă tiraj corect. 

 Izolaţia coşului de fum este obligatorie. 

 Un coş de fum neetanş poate provoca multe probleme cazanului, de exemplu 

obturare, multă funingine, zgomot, funcţionare proastă a arzătorului, etc. De asemenea o 

mare problemă este crearea unui curent de aer şi turbioane care nu permit evacuarea 

uşoară a gazelor de ardere. 

 Coşul de fum trebuie să fie supraînălţat faţă de clădire. 

 Materialul din care este construit coşul de fum nu trebuie să fie influenţat de reziduurile de 

ardere. 

Pentru toate motivele de mai jos se impune o verificare regulată a coşului de fum în special la 

începutul sezonului de iarnă. 

ATENŢIE: Un coş de fum foarte mic se încarcă şi se obturează repede. Un coş de fum foarte 

mare răceşte prea mult gazele de ardere şi provoacă condens. Aşadar coşul de fum nu trebuie 

să fie nici prea mare nici prea mic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La acoperişurile cu pantă până la 20%, înălţimea gurii coşului faţă de învelitoare, măsurată pe 

normala la pantă, trebuie să fie de minimum 1000 mm. 

În cazul existenţei unor elemente supraînălţate faţă de suprafaţa acoperişului(atice, ziduri 

antifoc), coşurile trebuie să depăşească înălţimea acestora cu cel puţin 1000 mm, cu excepţia 

coşurilor situate la distanţă mai mică de 3000 mm de aceste elemente, la care depăşirea se 

poate reduce la 500 mm. 

La acoperişurile cu pantă>20%, înălţimea coşurilor depinde de natura învelitorii şi de poziţia 

coşurilor faţă de coamă, astfel: 

- coşurile amplasate până la distanţa de 1500 mm de coamă trebuie să depăşească coama cu 

500 mm pentru învelitori necombustibile şi cu 1000 mm pentru învelitori combustibile. 

- coşurile amplasate la distanţe mai mari trebuie să aibă gura de evacuare la înălţimea de cel 

puţin 1000 mm faţă de învelitoare(măsurată pe normala la pantă) şi să depăşească planul care 

trece prin coamă şi are o înclinaţie de 100  faţă de orizontală. 

-coşurile amplasate la distanţe mai mari trebuie să aibă gura de evacuare la înălţimea de cel puţin 
1000 mm faţă de învelitoare(măsurată pe normala la pantă) şi să depăşească planul care trece 
prin coamă şi are o înclinaţie de 100  faţă de orizontală. 
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Cauzele funcţionării defectuoase a cazanelor cu combustibili solizi: 

1. Înălţime activă mică a coşului.  

2. Zidărie neetanşă a coşului. 

3. Zidărie prea îngustă a coşului. 

4. Existenţa de corpuri străine sau îngustarea secţiunii coşului. 

5. Diafragmă (trapă) neetanşă. 

6. Limitator de tiraj reglat greşit. 

7. Gura de fum este în coş. 

8. Îmbinări neetanşe la gura de fum. 

9. Nişă de curăţare neetanşă. 

10. Mare parte din gura de fum fără izolaţie, înclinaţie prea mică. 

11. Îmbinări (flanşe) neetanşe, izolaţii deteriorate. 

12. Tiraj redus din cauza depunerii de funingine pe tuburile de flacără. 

13. Depunere de funingine. 

14. Capac de curăţare neetanş. 

15. Uşi şi carcase neetanşe. 

16. Regulator de tiraj reglat greşit sau stricat. 

17. Nişa auxiliară pentru aer de ardere. 

18. Locaşul de cenuşă plin. 

19. Grătarul răcit cu apă obturat de acumulare de cenuşă. 

20. Aerisire redusă sau închisă în spaţiul de încălzire. 

21. Uşa de curăţare a coşului neetanşă. 

22. Temperatura foarte ridicată a gazelor de ardere (tiraj foarte puternic al coşului sau cazan 

limită pentru acoperirea nevoilor de încălzire). 

23. Temperatura foarte scăzută a gazelor de ardere (funcţionare evidentă sub parametrii a 

cazanului, cazan prea mare pentru nevoile de încălzire). 

24. Utilizare de combustibil ud cu putere calorifică scăzută. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

5 INSTALAREA CAZANULUI 

Asamblarea jachetelor: 

Montarea jachetelor (mantalelor) pe corpul cazanului se face uşor şi repede respectând 
următoarele instrucţiuni. 

Ordinea montării este următoarea: 

 Se montează mai întâi jachetele laterale. 

 Se montează jachetele pentru partea superioară. 

 Înşurubăm în partea de sus a jachetelor laterale plăcuţele frontale faţă şi spate cu câte 

2 şuruburi fiecare. 

 Se montează jachetele pentru uşi prin înşurubarea mai întâi a prezoanelor de legătură 

dintre jachete şi uşi, în bucşele filetate care sunt prinse în interiorul uşilor cazanelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 TABLOUL DE COMANDĂ 

6.1 Funcțiune 

Tabloul de comandă al cazanului cuprinde toate întrerupătoarele şi instrumentele de măsură 

necesare pentru controlul fucţionării cazanului. 

Toate cablajele necesare sunt deja conectate. Structura tabloului se vede din schiţa următoare 

în care sunt explicate şi instrumentele separate.  

Istrumentele (termometrul, termostatele şi termostatul de siguranţă) sunt montate într-un 

ştuţ, ce are contact direct cu apa din cazan. Pentru o mai bună transmisie a comenzii trebuie 

să existe o lamă de expansiune a bulbilor în pereţii cupei. În felul acesta sunt evitate eventuale 

abateri. Bulbii instrumentelor trebuie să fie bine montaţi în ştuţ şi să se fixeze cu dispozitivul 

de siguranţă din locaşul acesteia.  

Montaţi lungimea suplimentară a tuburilor capilare ale instrumentelor pe izolaţia corpului 

cazanului.  
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Tabloul de comandă este deja pregătit pentru funcţionarea (comanda) ventilatorului prin faptul 

că s-au făcut conexiunile necesare şi trebuie cuplate doar mufele de legătură. În cazul 

adaptării unui arzător este absolut obligatoriu ca instalarea şi conectarea arzătorului la tabloul 

de comandă să se facă de către o firmă de instalaţii autorizată ISCIR. 

 

 

Legenda: 

1. Termometru 

2. Termostat ventilator 

3. Termostat siguranţă 

4. Termostat pompă 

5. Buton pornit/oprit  

6. Semnalizare ventilator 

7. Semnalizare pompă 

 

 

 

Termostatul ventilatorului (arzătorului) întrerupe funcţionarea ventilatorului (arzătorului) când 

temperatura apei ajunge la nivelul dorit. Se recomandă ca temperatura apei să nu fie niciodată 

sub 60oC. Se recomandă să fie reglat la 70 – 90oC.Termostatul pompei de circulaţie pune în 

funcţiune pompa de circulaţie. Se recomandă ca termostatul pompei de circulaţie să fie reglat 

în jurul valorii de 45oC. 

Termostatul de siguranţă întrerupe funcţionarea ventilatorului (arzătorului), când temperatura 

atinge valoarea de 95oC şi termostatul de lucru şi supapa de siguaranţă duală nu au funcţionat 

la 90oC. Pentru ca sistemul să reintre în funcţiune trebuie să treacă 5 minute iar apa din cazan 

trebuie să circule. În cazul în care temperatura scade, apăsaţi pe butonul termostatului de 

siguranţă pentru a fi repus în funcţiune. Întrerupătorul general ON-OFF pune în funcţiune 

instalaţia. Ledurile indicatoare se aprind când aparatele respective sunt în funcţiune. Ledul 

termostatului de siguranţă se aprinde în caz de blocaj. 
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6.2 Instalațiile electrice 

Instalaţiile electrice trebuie realizate de către un electrician autorizat, în conformitate cu 

regulile aflate in vigoare EN 60529 si EN 60335-1, şi cu normele de protecţie IP 40 si IP 44. 

Instalaţia electrică a sălii cazanului constă dintr-un tablou electric general, care este plasat pe 

perete şi distribuie puterea electrică necesară.  

Acesta trebuie să fie impermeabil, iar firele trebuie izolate metalic. Necesarul de energie pentru 

iluminare şi butonul principal trebuie să fie pe o linie independentă. Lămpile pentru iluminare 

trebuie plasate pe plafon şi izolate. Firele trebuie protejate până la maxim 16A. 

Tabloul de comandă al cazanului cuprinde toate întrerupătoarele şi instrumentele de măsură 

necesare pentru controlul fucţionării cazanului. 

Toate cablajele necesare sunt deja conectate. Structura tabloului se vede din schiţa următoare 

în care sunt explicate şi instrumentele separate.  

Instrumentele (termometrul, termostatele şi termostatul de siguranţă) sunt montate într-un 

ştuţ, ce are contact direct cu apa din cazan. Pentru o mai bună transmisie a comenzii trebuie 

să existe o lamă de expansiune a bulbilor în pereţii cupei. În felul acesta sunt evitate eventuale 

abateri. Bulbii instrumentelor trebuie să fie bine montaţi în ştuţ şi să se fixeze cu dispozitivul 

de siguranţă din locaşul acesteia.  

Montaţi lungimea suplimentară a tuburilor capilare ale instrumentelor pe izolaţia corpului 

cazanului.  

Nu îndoiţi tuburile capilare.  

Tabloul de comandă este deja pregătit pentru funcţionarea (comanda) ventilatorului prin faptul 

că s-au făcut conexiunile necesare şi trebuie cuplate doar mufele de legătură. În cazul 

adaptării unui arzător este absolut obligatoriu ca instalarea şi conectarea arzătorului la tabloul 

de comandă să se facă de către o firmă de instalaţii autorizată ISCIR. Principiul de functionare 

al arzatorului si semnalele lui luminoase sunt descrise in cartea tehnica a acestuia. Conexiuna 

electrica a acestuia la panoul de comanda a cazanului trebuie sa fie efectuata de un electrician 

autorizat, respectand schema de montaj furnizata. Pentru arzatoarele cu sonda proprie de 

temperatura se conecteaza arzatorul la terminalele 9,10,12; pentru cele fara sonda de 

temperatura se conecteaza arzatorul la terminalele 9,10,11,12 
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7 RECOMANDĂRI PENTRU PROIECT 

Schema de montaj a unui cazan pe lemne intr-o centrala termica: 

a) Varianta cu vas de expansiune închis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Vasul de expansiune închis se va dimensiona dublu faţă de o instalaţie similară cu un 

cazan pe combustibil lichid sau gazos. 

Este recomandabil ca pentru cazanele cu puteri de peste 100.000 kCal să se monteze o pompă 

de recirculaţie (by pass cazan). 

Este interzisă utilizarea variantei cu vas de expansiune închis dacă reţeaua de alimentare cu 

apă nu poate realiza umplerea rapidă a instalaţiei de încălzire în cazul descărcării supapelor (în 

cazul utilizării hidroforului). 

Legenda 

1-9. Robinet separație    

10,11. Robineți radiator 

12. Radiator 

13-15. Supape de siguranța 

16. Vana de incarcare a instalației 

17. Vana de golire a instalației 

18. Vana de alimentare apa rece 

19-24. Clapete se sens 

B Boiler 

VE Vas de expansiune 

PCI Pompa circuit de încalzire 

PRC Pompa recirculare cazan 

RP Reductor presiune 

F Filtru impuritați 

A Aerisitor 

FD Filtru dedurizator 
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b) Varianta cu vas de expansiune deschis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

1-9. Robinet separație    

10,11. Robineți radiator 

12. Radiator 

13-15. Supape de siguranța 

16. Vana de incarcare a instalației 

17. Vana de golire a instalației 

18. Vana de alimentare apa rece 

19-24. Clapete se sens 

B Boiler 

VED Vas de expansiune deschis 

PCI Pompa circuit de încalzire 

PRC Pompa recirculare cazan 

RP Reductor presiune 

F Filtru impuritați 

A Aerisitor 

FD Filtru dedurizator 
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8 INSTRUCŢIUNI GENERALE DE ÎNTREŢINERE 

În conformitate cu normele DIN 4575 şi 4756 este necesară curăţarea periodică(dacă este 

cazul chiar şi zilnic) a cazanului de către personal calificat pentru a avea garanţia unei 

funcţionări economice şi ecologice. 

Cazanului trebuie să i se facă o operaţiune de întreţinere la sfârşitul sezonului de iarnă. O grijă 

deosebită se va acorda curăţării tuburilor, pentru evitarea depunerii de piatră şi săruri care pot 

să le distrugă. Trebuie deci îndepărtate reziduurile de ardere. 

Dacă nu se face o întreţinere corectă atunci vor apărea probleme precum: 

 scăderea gradului de randament 

 creşterea consumului de combustibil 

 creşterea temperaturii gazelor de ardere 

 depunerea de funingine 

 tiraj redus 

 

Operatii de întreţinere: 

- Demontarea arzătorului (dacă este necesar). 

- Deschiderea uşilor. 

- Demontarea turbionatorilor din tuburile de flacără şi curăţarea lor cu o perie specială. 

- Curăţarea pereţilor camerei de ardere cu un vătrai special.  

- Golirea recipientului de cenuşă. 

- Verificarea benzilor izolante şi a cordonului din fibră de sticlă şi înlocuirea lor în caz de 

uzură. 

- Verificarea materialului refractar al uşii. 

- Supapele de siguranţă a cazanului şi supapa termostatică duală trebuie verificate şi 

înlocuite în caz de uzură. 

- Controlul branşamentelor la apă. 

- Verificarea termostatului cu lanţ pentru absorbţia aerului de ardere. 

- Verificarea filtrului din ţeava de alimentare cu apă. 

- Verificarea geamului termorezistent al vizorului. 
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Data Lucrări efectuate Observaţii Ştampilă / 

Semnătură 
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