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Stimate client  

 

 

 

 

Vă mulţumim pentru alegerea facuta prin achizitionarea  unui cazan automat  MAGA 25 

PU sau MAGA 50 PU pentru combustibil solid. 

Mai întâi de toate, vă rugăm să citiţi instrucţiunile de utilizare, pentru a învăţa cum să 

utilizati in siguranta noul produs în mod direct de la început. Am dorii  să  respecte 

instrucţiunile declarate de mai jos şi să acorde deosebita atenţie si prestatorii de specialitate 

cu care va fi instalat cazanu. . 
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 1. Avantajele utilizarii unui astfel de cazan  
 
Cazanul MAGA 25 PU pentru combustibil solid este un aparat cu functionare automata pe apa calda si 
este destinat pentru încălzirea caselor familiare, vile, blocuri de birouri, spatii de capacitate mica etc.. 
Similar ca si constructie si functionare, cazanul MAGA 50 PU este destinat pentru incalzirea spatiilor 
de capacitate medie cum ar fi : magazine, şcoli, facilitati de recreere, case familiare mari şi altele. 
Cazane poate arde cărbune şi peleţi din lemn. 
 
Avantajele cazanului: 
 

• Funcţionare automata a cazanului, reglementata de thermostat de camera sau ambient care 
garantează confortul  
• Inaltă eficienţă de până la 86%  
• Posibilitatea de preparare in regim de prioritate a apei calde menajere si regim de vara; 
• Alimentare automata cu combustibil dintr-un tanc de mare capacitate pentru o mai mare autonomie 
in functionare;  
• exploatarea şi întreţinerea este simplă cu o mare economie de timp  
• costuri reduse de exploatare  
• nivel scăzut de emisii 
 

 

2.  Parametrii tehnici pentru cazanele MAGA 25 PU si MAGA 50 PU 
 
Tabel nr. 1   Dimensiuni,  parametrii tehnici : 

 MAGA 25 MAGA 50 

Greutate kg 350 550 
Continut de apa dm

3
 85 128 

Racord cos de fum mm 160 160 
Suprafata dse schimb termic m

2
 2,7 6,1 

Capacitate de stocare a combustibilului dm
3
 350 450 

Dimensiuni: lungimex adancimex inaltime mm 1200 x 900 x 1380 1575 x 834 x 1619 
   
Clasa boilerului  3 
Presiune de lucru bar 2,5 
Presiune de incercare bar 4,0 
Temperatura de lucru recomandata °C  65 – 80 
Temperatura minima de iesire recomandata  °C 60 
Nivel maxim al unitatii de incalzire m 25 
Presiunea de declansare a supapei de 
siguranta la nivelul maxim  

bar 2,5 

   
Nivel de zgomot dB Să nu depăşească nivelul 65 dB (A) 
Tiraj la cosul de fum mbar 0,15 – 0,20 0,20 – 0,25 
   
Racord tur Js G 1 1/2” 
Racord retur Js G 1 1/2” 
Tensiune electrica de alimentare  1 PEN ~ 50 Hz   230 V   TN - S 
Putere electrica(ventilator+motor alim.) W 230 260 
Grad de protectie electrica  IP 20 

 
Tabel nr. 2  Parametrii tehnici ai capacitatii de incalzire pentru  MAGA 25 PU 

 Carbune mediu PELETI 

Putere de iesire kW 25 24 

Gama de reglare a puterii kW 6 - 25  6 – 24 

Consum estimate de combustibil kg . h
-1

 1 – 4,3 1,6 - 5,4 

Timp estimate de ardere a unui tanc plin  h 57 42 

Randament           % Up to 86 Up to 86 

Temperatura gazelor de ardere    

 - la capacitate maxima °C 190 145 

 - la capacitate minima °C 110 95 
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Tabel nr. 3  Parametrii tehnici ai capacitatii de incalzire pentru  MAGA 50 PU 
  Carbune mediu PELETI 

Putere de iesire kW 50 48 

Gama de reglare a puterii kW 5 - 50 5 – 48 

Consum estimate de combustibil kg . h
-1

 2,5 - 10,5 2,5 - 10,3 

Timp estimate de ardere a unui tanc plin h 28,5 h 21 h 

Randament           % Up to 86 Up to 86 

Temperatura gazelor de ardere    

 - la capacitate maxima °C 210 195 

 - la capacitate minima °C 120 110 

 

 

Tabel nr. 4  Parametrii tehnici ai combustibilului   

Fuel 
Dimens. 

[mm] 

Putere 

termica 

[MJ.kg
-1

] 

Proicent de 

cenusa 

[%] 

Continut de 

umiditate 

[%] 

Peleti 6 - 14 Min. 17 max. 1,5 max. 10 

Carbune negru 6 - 25 Min. 25 max. 7 max. 10 

Brichete din carbune 10 - 25 Min. 17 max. 12 max. 20 

 

3. Descrierea ansamblului 
 

3.1. Structura cazanului 
 

Părţile din cazan sub presiune îndeplinesc cerinţele de rezistenţă în funcţie de: STN EN 303-5: 2000 - 
Incalzire centrala cazane - Partea 5: Incalzire centrala pentru cazane cu combustibil solid, alimentare 
manuala sau automata, cu putere de iesire pana la 300 kW.  
 
Cea mai mare parte din cazan, supuse arderii sunt formate din tablă de oţel. Toate piesele din tabla, 
care vin în contact cu flacăra sau produsele de ardere  au grosimea de 5 mm. Schimbatorul tubular de 
caldura este echipat cu un economizor.   
 
Ansamblul de ardere este situat sub schimbătorul de căldură şi constă dintr-o vatra din fontă,  
imbracata in ceramică şi un catalizator retortă (din fonta, prin care se face alimentarea cu combustibil 
şi amestecul cu aerul necesar arderii). Catalizator ceramic  conduce procesul de ardere, minimizeaza 
cenusa depusa şi întoarce înapoi la arzător palele flacarii şi, astfel, ajută în procesul de ardere 
completa.  Găurile  de egalizare a presiunii aerului de ardere din interiorul retortei împiedică 
pătrunderea flăcării în alimentator în timpul procesului de ardere.  
 
Cenusarul contine o tava cu scop de colectare in vederee evacuarii reziduriilor de ardere si este situat 
sub  camera de ardere. 
Containerul de stocare a combustibilului este amplasat lângă cazan, alimentarea acestuia facandu-se 
printr-un mecanism cu surub. De acest container este atasat rezervorul de urgenta, ce va fi obligatotiu 
incarcat cu apa. Scopul lui este de a proteja propagarea accidentala a flacarii catre tancul de 
combustibil.  
 
Ventilatorul de aer de combustie se afla sub tancul de stocare bin şi este conectat la mixer. Cantitatea 
de aer de combustie poate fi reglementata printr-o supapă tip fluture amplasata pe ventilator.  
 
Racordurile hidraulice de admisie si evacuare pentru circuitul de încălzire a apei sunt situate în partea 
din spate a cazanului, cu prindere prin filet exterior  G 1 1 / 2'' . Racordul G 1 / 2'' serveşte la instalarea 
unui robinet de golire.  
 
Racordul de evacuare a gazelor arse se afla in spatele cazanului.  
 
Corpul cazanului si al schimbătorului din oţel sunt izolate cu izolatie ce respecta normele de protectie a 
sanatatii si mediului inconjurator in vederea minimizări pierderilor de căldură.  
 
Carcasa este din tabla de oţel si este tratata cu vopsea de înaltă calitate tip comaxite .  
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Imaginea 1   Sectiune prin cazanul  MAGA 25 PU   

 
 

 

 



  

 

3.2. Elemente de control, reglare si siguranta 
 

Regulatorul de temperature St-37este conceput pentru a automatiza cazane echipate cu un canal de 
alimentare de combustibil . Se pot controla pompa de circulatie a cazanului, a unei pompe de circulatie 
suplimentare, a ventilatorului si a dispozitivului de alimentare cu combustibil.  
 
Regulatorul este echipat pentru montarea unui thermostat de camera. 

  
 
 

Tabelul nr. 5 No 5 parametrii tehnici ai regulatorului 

 

Tensiune de alimentare      230 V / 50 Hz +/-10 %  
Putere electrica       4 W  
Temperatura de operare      10 – 50 º C 
Curent maxim        2,5 A 
Curent maxim iesire pompe circulatie      1 A 
Curent maxim iesire ventilator       1 A 
Gama de temperatura de lucru      0 - 90 º C 
Gama de reglare a temperaturii     40 - 80 º C 
Gama de temperatura a senzorului    -25 pana la 100 º C 
Siguranta fuzibila      6,3 A 
 

Termostat de siguranta este montat in corpul cazanului si va declansa peste autoritatea de 
reglementare la supraincalzire. Este presetat de producător la o temperatura de 95 ° C, care este o 
temperatură mult mai ridicata decât temperatura dorita să fie utilizata pe cazan. După oprirea de 
urgenţă termostatul trebuie deblocat manual (după ce se deşurubeaza capacul).  

Termostat de Camera : Regulatorul St-37 este în măsură să coopereze cu un termostat de camera, 
care are (in acest caz particular) prioritate; Termostatul poate fi conectat la partea de jos a cutiei de 
conexiun situata în spatele conveier-ului. 

Siguranta fuzibila: Protecţia la supracurent a regulatorului este asigurata de un fuzibil (WT 6,3 A).  

Protectia buncarului de combustibil:  Conveirul tip surub conţine un sensor suplimentar pentru 
măsurarea temperaturii locale: În cazul în care temperatura creşte substanţial (depăşeşte 65 ° C), o 
alarmă este activata în mod automat:  alimentatorul va transfera apoi combustibilul la camera de 
ardere . Alimentarea cu combustibil în focar are loc în trei cicluri, fiecare din ele cu durata de 3 minute; 
în cazul în care această procedură nu ajuta, atunci focarul este alimentat de combustibil în mod 
continuu un interval de timp care durează aproximativ 10 minute. Senzorul de pe şurubul conveierului 
protejează recipientul de combustibil  la aprinderi accidentale. 
 

3.3. Accesorii 
Standard 
• manual de operare şi instrucţiunile de instalare din cazan  
• scrisoare de garanţie  
• tava cenusar  
• instrumente de curăţare a cazanului 
La cerere 
• Termostat de camera digital  
• Termosta de boiler 
• modificari speciale ale incarcatorului pentru peleti pe sortiment de companie KOMEXTHERM, MUT  
• amplasarea tancului in partea stanga a cazanului.  
 Preţul  de bază al cazanului nu include echipamentele  comandate "la cerere“. 

 

 

 4.  Amplasarea si instalarea 
 

4.1.  Normative si directive CE 
 
Solid fuel boiler may be installed by a company with valid authorization to install this device. A project for the 
installation must be composed according to valid regulations.  
Heating system must be filled with water that meets the requirements of the STN 07 7401: 1992 and hardness of 
water may not exceed the required parameters.  

  



  

Cazanul pe combustibil solid poate fi instalat de către o companie cu autorizaţie valabilă pentru a 
instala aceste aparate. Un proiect de instalare trebuie să fie compus în conformitate cu reglementările 
valabile.  
Prescriptia tehnica care stabileste cadrul de desfasurare a activitatilor amintite este Prescriptia ISCIR 
PT C 9/2003. 
SistemUL de încălzire trebuie să fie umplut cu apă care îndeplineşte cerinţele STN 07 7401: 1992 de 
duritate a apei nu poate depăşi parametrii: 
 

 

Duritate mmol/l 1 

Ca
2+

 mmol/l 0,3 

Concentratii totale  Fe + Mn mg/l 0,3 (recommended value) 

 

a) sistem de încălzire  
      STN 06 0310   incalzire centrala, proiectare şi  instalare.  

STN 06 0830    dispozitive de siguranţă pentru încălzire centrală şi apă caldă de încălzire  
STN 07 7401    dispozitive energetice cu apa şi vapori de apă pentru încălzire energertic cu    
e funcţionare de până la 8 MPa.  
STN EN 303-5:   cazane incalzire centrala - Partea 5: incalzire centrala, folosind cazan cu 
combustibil solid, manual sau automat de alimentare pana la 300 kW - Terminologie, cerinţe de testare şi de 
etichetare. 

b ) cosuri de fum 
STN 06 1610   piese de cosuri de fum pentru utilizari casnice 
STN 73 4201  Proiectarea cosurilor de fum 

 
 

4.2. Posibilitati de amplasare 
 
Location of the boiler with respect to fire regulations: 
  
1. Location on fire-proof flooring 

 Place the boiler on a fire-proof thermo-insulating pad that overreaches the footprint of the boiler by 20 mm on 
sides. 

 When the boiler is placed in the cellar, we recommend placing it on at least 50 mm high concrete. The boiler 
must stand horizontally. 

  
2. Safe distance from combustible substances 

 When installing and working with the boiler it is necessary to keep safe distance of 200 mm from combustible 
substances of combustible grade B, C1 and C2  (according to STN 06 1008) 

 Safe distance by easily combustible substances of the grade C3, that burn quicky and burn also after 
removing the source of ignition (e.g. paper, cardboard, paperboard, asphalt and saturated felt, wood and fibre 
board, plastics, flooring) doubles that is on 400 mm 

 It is necessary to double safe distance also in case when the combustibility grade of building material is not 
documented 

 
Locatia cazanului cu privire la reglementarile camerelor cazanelor:   
 
1. Amplasarea pe un postament neinflamabil  
Cazanul se recomanda a se amplasa in interiorul camerei centralei pe un postament neinflamabil, 
capabil sa realizeze o protectie prin izolare la temperaturi ridicate. Aceasta trebuie sa depaseasca 
amprenta de asezare a cazanului cu cel putin 200 mm pe fiecare latura. 
  
 În cazul în care cazanul este plasat în pivniţă, vă recomandăm asezarea lui pe un postament de cel  
puţin 50 mm înălţime din beton. Boilerul trebuie să stea în poziţie orizontală.  
  
2. Distanţă de siguranţă fata de materiale si  substanţe combustibile  
 La instalarea şi lucrul cu un astfel de cazan, este necesar să se ţină distanţa de siguranţă de 200 mm 
de orice material sau substanţa combustibila de clasa B, C1 şi C2 (conform STN 06 1008)  
 Pastrarea unei distante de siguranta de minim 400 mm fata de orice materiale si substante din clasa 
C3 si indepartare aobligatorie a oricarei surse de aprindere (de exemplu, hârtie, carton, carton, asfalt şi 
saturată de pâslă, lemn si fibre de bord, mase plastice, pardoseală); 

 este necesara stabilirea unei distante cel putin duble in cazul invecinarii de materiale si substante cu 
clasa de combustie necunoiscuta. 
 
 
 



  

Tabel Nr. 6   Gradul de combustibilitate a materialelor de constructie  

Gradul de 
combustibilitate a 

materialelor de 
constructie 

Materiale de construcţii şi a produselor comandate de un grad de 
combustibilitate  (cf. STN 73 0823) 

  
A – necombustibile  granit, piatra, beton, caramida, tigla ceramica, mortar, ipsos izolant,...... 

B – foarte greu 
inflamabile 

acumin, isumin, heraclit, lignos, panouri şi Felts bazalt, panouri din fibra de 
sticla..... 

C1 – greu inflamabile Fag si lemn de stejar, hobrex panouri, placaj, formica, sircolit,.... 
C2 – mediu inflamabile surcele lemn, placă aglomerată şi plută panouri, pardoseli din cauciuc, 
C3 – usor inflamabile  Asfalt  
 

Locatia cazanului cu privire la spaţiul necesar de manipulare:  
 
• Cel puţin 1000 mm spaţiu de manipulare în partea din faţă a cazanului  
• distanţă minima între cazan şi perete este de 400 mm  
• spaţiu de cel puţin 500 mm pe partea laterală a tancului de combustibil în cazul în care este necesar 
pentru a desfacerea conveier –ului. 
• distanta minima de la partea stângă la zid de 100 mm  
• cel puţin 450 mm deasupra cazanului pentru curăţarea schimbătorului şi reîncărcarea cu combustibil 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginea nr. 3 No 3 Amplasarea cazanului MA 25 PU in camera cazanului 
 

 
Locatia cazanului fata de reţeaua electrică:  
• cazanul trebuie să fie amplasat în aşa fel încât stecherul circuitului de alimentare sa fie accesibil în 
orice moment.  
• Cazan va fi conectat la reţeaua electrică printru-un stecher. 
 
Locatia de combustibil:  
• Pentru buna ardere din cazan este bine sa utilizati combustibil uscat. Producatorul recomandă 
pastrarea intr-o magazie. Pelete sunt recomandate pentru a fi păstrate în ambalajul original (PET sac) 
la loc uscat.  
• Este interzis de a păstra cărbunele în spatele cazanului şi pe lângă cazan la o distanţă mai mică de 
400mm  
• Producatorul recomandă de a păstra distanţa minimă de 1000 mm între cazan şi combustibil sau 
depozitarea combustibil într-o cameră diferita.  
 
În camera în care este instalat cazanul trebuie să fie ventilata natural cu aer de alimentare şi de 
ventilaţie (volumul de aer este de 70mc/h pentru MAGA 25 PU, volumul de aer este de 150mc/h pentru 
MAGA 50 PU.)  



  

 
Conectarea sistemului de încălzire sau, eventual, apă caldă de încălzire trebuie să fie efectuate de 
către o persoană autorizată. 
 

 

Atetie!: Când conectaţi un cazan pe un sistem de încălzire, supapa de golire trebuie să fie la faţa 
locului, in cel mai scăzut punct şi cât mai aproape de cazan. 

  
 

5.  Punerea in functiune  
 

 Punerea în funcţiune a cazanului poate fi efectuata numai de către un serviciu de autorizat 

pentru a efectua această activitate. 
 

 

 
 

 
Imaginea nr. 4  Dimensiunile racordurilor de conexiune pentru MAGA 25 PU 

 



  

 

 
Imaginea nr. 5  Dimensiunile racordurilor de conexiune pentru  MAGA 50 PU 

 

 

 

5.1. Controlul inaintea operatiunilor de punere in functiune 
 
Inainte de punere ain functiune trebuie sa verificati urmatoarele 

a)  Umplerea circuitului de incalzire la presiunea statica stabilita 

Apa de umplere a cazanului trebuie să limpede şi incoloră, fără a suspensii, de petrol şi de 
substanţe chimice agresive. Duritatea apei trebuie să îndeplinească cerinţele de la STN 07 7401 şi 
este necesara tratarea apei, în cazul său duritatea nu este adecvata. Precipatii de 1mm de calcar 
scade randamentul de transfer termic cu aproximativ 10%.  
Sisteme de încălzire cu un rezervor de expansiune deschis permite contactul direct între apa din 
sistemul de incalzire şi atmosfera. În timpul perioadei de incalzire a apei în vasul de expansiune  
absoarbe oxigen care creşte gradul de coroziune. Este, de asemenea, însoţită de un fenomen de  
evaporare a apei. Reîncărcarea este posibila doar prin folosirea apei tratate.  
În timpul perioadei de incalzire, de asemenea, este necesar să se menţină permanent volumul de 
apă în sistemul de încălzire.  
Cand se reincarca sistemul de incalzire este necesara impiedicare aaccesului de aer in instalatie. 
Sistemul de incalzire trebuie sa fie etans. Reincarcarea repetata a sistemului de incalzire creste 
pericolul de coroziune.  

În cazurile în care este necesar să se umple din nou sistemul de încălzire cu apă, atunci 

aceasta operatiune se va face cu cazanul rece, pentru a preveni daune ce pot apare la 

schimbătorul de oţel. 
b)  Tightness of the heating system 
c)   Connection to the chimney – must be approved by chimneysweeping company   
d) Tightness of the mixer 

b) Etanseitatea sistemului de încălzire  
c) conectarea la horn.  
d) verificarea etanşeităţii mixerului 
Prin activarea ventilatorul pentru controlul etanşeităţii din mixer, debitul de aer în zona de ardere, în 
replică şi în vatră. La examinarea procedurilor, este necesar să se controleze (vezi imaginea nr 6):  
- etanseitatea de la ventilator (2) în priză (3)  
- În jurul mixerului (4)  



  

- De la grilajul (6) cu mixer (1). Dacă este descoperita o neetanseitate, este necesar să se schimbe de 
etansarea. 
 
e) Conexiunea la reteaua de alimentare electrica. 

 
 

La terminarea procedurilor de instalare se va completa “Certificatul de garantie” 

 
1. air mixer 

2. ventilator 

3. flansa acces ventilator 

4. arzator 

5. retort 

6. gratar 

7. placa ceramica 

8. placa ceramica  

9. support al placilor ceramice 

10. corp cazan 
 

Imaginea nr. 6 Sectiune prin corpul cazan la arzator 
 

5.2. Fixarea placilor ceramice in corpul cazanului  
 

Instalaţi placile ceramice deasupra catalizatorului arzatorului din cazan. În timpul transportului, aceste 
placi sunt stocate în sertarul cenuşarului. Utilizarea placilor ceramice este necesară pentru 
funcţionarea optimă a cazanului.  
Poziţia de placilor poate fi vazuta pe imaginea nr 6.  
Placile laterale (poziţia 7) sunt pentru a fi introduse pe fascicul catalizatorului pe peretele lateral din 
corpul cazanului.  
Placile din mijloc (poziţia 8 - cu taieturi) trebuie să fie plasate în corpul cazanului, astfel încât acestea 
să se sprijine etans pe margini şi vor forma un "acoperiş" mai sus de arzător. Placile sunt prelucrate in 
mod special pentru o asezare corecta.  
Două benzi ceramice sunt componente ale catalizator ceramic  al MA 50 PU cazan. Acestea urmează 
să fie fixate in pozitie verticala în corpul cazanului pe lamelele sudate în partea interioară a părţii 
superioare a usii. Benzile ceramice  asigura partea din fata a corpului cazanului, care nu este răcit cu 
apă. 
 

 

 

 

 

5.3. Punere in functiune a cazanului   
 

1. Umpleţi recipientul de urgenţă al aparatului.  
2. Faceţi focul în cazan. Aprinderea se face manual.  
3. Aduceti cazanul la temperatura de funcţionare. Temperatura de iesire trebuie sa fie peste 65 ° C.  
4. Controlati etanşeitatea cazanului. 
5. Instruiti utilizatorul cu modul de funcţionare al cazanului - a se vedea capitolul 6.  



  

6. Inregistrati in "Certificatul de garantie“.  
7. Cazan poate fi pus în funcţiune doar de către un tehnician de service autorizat.  

 

6.  Functionarea cazanului  
 

 
Imaginea nr. 7 – Panoul de comanda  al regulatorului St 37  

 
 

Pornirea regulatorului S 37: pentru a pornii regulatorul treceti butornul POWER pe pozitia I. Pentru a 

oprii regulatorul treceti butonul POWER pe pozitia O 
 
In addition to the LCD display, there are five pilot lights located in the the control panel to indicate the 
operation of:  
În plus lateral de ecranul LCD, există cinci taste pilot, amplasate în panoul de control pentru a indica 
modul de funcţionare a sistemului, astfel: 
 

  - alarma 

  - incarcator de combustibil  

  - ventilator 

  . pompa (  )  

  . pompa (  )  
 

 

Descrierea regulatorului 
 
Regulatorul de temperature St-37este conceput pentru a automatiza cazane echipate cu un canal de 
alimentare de combustibil . Se pot controla pompa de circulatie a cazanului, a unei pompe de circulatie 
suplimentare, a ventilatorului si a dispozitivului de alimentare cu combustibil.  
 

• În cazul în care  temperatura cazanului este de mai mica de cat cea stabilita de catre utilizator, regulatorul 
va lucra intr-un ciclu de de functionare in care ventilatorul va functiona continuu. Cu toate acestea perioada 



  

de functionare a dispozitivului de alimentare cu combustibil este stabilita de catre utilizator (de valorile care 
urmează să fie stabilite pentru perioada de incarcare si de pauza).  

 
• În cazul în care  temperatura cazanului este egala sau mai mare de cat cea stabilita de catre utilizator, 
regulatorul va lucra intr-un ciclu de de functionare de stand – by ( asteptare). 

 
 
Functiile regulatorului:   
 
Acest capitol are rolul de a descrie functiile regulatorului, modul in care sunt posibile modificarile, 
precum si modul de parcurgere a meniului. 
 
 

Imaginea  ecranului (Initial)  
 
 
 
 
 
 
Atunci cand regulatorul functioneaza in regimul de functionare normal, pe ecranul LCD sunt afisate 
urmatoarele informatii: 
 

● Temperatura cazanului    BT  

● Temperatura solicitata (introdusa manual)   ST 
 

Cu ajutorul tastei   si  amplasate pe panoul de comanda a regulatorului este posibila 
schimbarea rapida a temperaturilor presetate. 

 Prin apasarea tastei  , utilizatorul poate ajunge la primul nivel de meniu. Ecranul va arăta primele 

două linii de meniu.. În fiecare dintre meniuri, puteti naviga prin utilizarea  tastei  si . Prin 

apasarea tastei  vă va duce la următorul submeni sau inceperea sesiunii de functionare selectate. 

Prin apasarea butonului , utilizatorul poate reveni in meniul de baza. 
 

Functii 
 

Prin apasarea tastei  , utilizatorul poate ajunge la primul nivel de meniu. 

Control manual: In modul control manual, tasta  poate fi utilizata pentru a reglementa 
functionarea ( oprit/pornit) a urmatoarelor componente : 
   1) Dispozitivului de alimentare cu combustibil  

2) Ventilatorului 
   3) Pompa de incarcare a circuitului de incalzire 
   4) Pompa de incarcare a circuitului de apa calda menajera 
   5) Alarma 
 

Timpul de incarcare: ( poate fi setat in intervalul 1 -250 secunde), valoarea implicita (prestabilita) este 
de 20 de secunde. Această opţiune serveşte pentru a seta timpul de functionare a alimentatorului cu 
combustibil. Ar trebui să setata perioada de alimentare în funcţie de tipul de combustibil şi a cazanului  
pe care le folosiţi. (Vă rugăm să consultaţi tabelul XX) 
 
 

Timpul de oprire a incarcarii: ( poate fi setat in intervalul 1 -250 secunde), valoarea implicita 
(prestabilita) a pauzei intre doua incarcari este de 40 de secunde.  
Scopul acestei functii este de a face o pauză în alimentarea cu combustibil, pentru a creea timpul 
necesar arderii complete a combustibilului incarcat si este stabilita in concordanta cu tipul de 
combustibil utilizat. Setarea incorecta a acestui parametru poate duce la funcţionarea 
necorespunzătoare a cazanului (arderea combustibilului incomplete sau perioade de ardere cu varfuri 
mari de temperatura) şi, ca urmare, temperatura de iesire din cazan poate fi mai mică decât cea 

 62°C   82°C 
  BT          ST 



  

prestabilită. Cu toate acestea, dacă aceste intervale de timp sunt stabilite într-un mod adecvat de 
funcţionare, cazanul va functiona intr-un regim liniar. 

 

Alimentarea de combustibil:  - oprit  
    - pornit  
 
Această funcţie vă permite să porniţi sau opriţi de alimentarea cu combustibil. 
 

Temperatura la care pompa porneste: (poate fi setat in intervalul 20 - 60 ºC), valoarea implicita 
(prestabilita) este la o temperatură este de 35 º C. Scopul acestei functii presetate este opţiunea de a 
alege (punct de functionare dat de temperatura măsurată la în cazan) temperatura la care pompele 
pentru incarcarea instalatiei de încălzire cu agent termic pentru incalzire şi a apei calde menajere sunt  
activate sau dezactivate. Aceste pompe nu vor funcţiona până când se ajunge la temperatura 
presetata, iar dup ce acesata a fost depăşită, ambele pompe se vor activa în funcţie de setările lor 
individuale - vor activa şi dezactiva alternativ (vezi apei calde menajere pompa funcţie). 

 

Functia Histeresis a cazanului: (poate fi setata in intervalul 1 până la 60 º C), valoarea implicita 
(prestabilita) a diferentei de temperature temperatura este de 2 ° C.  
Această opţiune serveşte pentru a seta diferenta de temperatura presetata intre cele doua stadii de 
functionare a cazanului : economic si normal. Aceasta functie reprezintă diferenţa dintre temperatura la 
care sistemul trece in modul economic a energiei şi temperatura la care se schimba inapoi la modul 
normal de operare (de exemplu, în momentul în care temperatura atinge valoarea presetata de 60 ° C 
cu o valoare setata de histeresis de 3 ° C, regulatorul trece cazanul in modul economic după ce 
temperatura de 60 ° C este atinsa, modificarea modului de functionare din economic in normal de 
functionare va avea loc numai atunci când temperatura scade la 57 ° C). 

 

Functia Histeresis a cazanului pentru prepararea apei calde menajere: (poate fi setata in intervalul 
1 la 20 º C), valoarea implicita (prestabilita) temperatura este de 5 ° C. 

(această opţiune nu este folosita)  
Această opţiune serveşte pentru a seta temperatura presetata intre cele doua stadii de functionare a 
boilerului de apa calda menajera. Aceasta functie reprezintă diferenţa dintre temperatura ceruta in 
boilerul de a.c.m. şi  temperatura la care pompa de incarcare a boilerului reporneste (de exemplu, în 
momentul în care temperatura atinge valoarea presetata de  55 ° C şi avem un histeresis setat la 5 ° 
C, oprirea pompei pentru prepararea apei calde menajere va avea loc după ce temperatura de 55 ° C 
este atinsa, iar repornirea pompei va avea loc numai atunci când temperatura scade la 50 ° C). 

 

Viteza ventilatorului: Această funcţie ofera posibilitatea de a controla viteza de funcţionare a  
ventilatorului. Gama de setabilitate este de la 1 la 10. Cu cât este mai mare setarea punctului pentru 
functia de viteza a ventilatorului, cu atât mai rapid se va rotii ventilatorul:  viteza numărul "1" reprezinta 
viteza minima de rotaţie şi "10" reprezintă viteza maximă a ventilatorului.  

Pentru a selecta viteza dorita a ventilatorului, utilizaţi butoanele şi . Ventilatorul  este 
întotdeauna activat pentru a funcţiona la o viteza cat mai mare, aceasta functie permitand functionarea 
chiar şi atunci când motorul este uşor prăfuit. 
 

Pompa apa calda menajera : (nu se utilizează)  
Prin activarea acestei functii regulatorul va trece in modul de prioritate a apei calde menajere. Modul 
de operare este acela ca pompa pentru incarcarea boilerului pentru prepararea apei calde menajere 
functioneaza pana se ajunge la temperatura prestabilita, dupa atingerea acesteia pompa se opreşte şi 
pompa de încălzire centrală este activată. 
 
 Temperatura presetata a pompei pentru apei calda menajera poate fi schimbata prin utilizarea 

tastei  (butonul ar trebui să fie apăsat pentru câteva secunde). Ecranul va afişa de temperatura 
setata a boilerului şi a temperaturii reale de încălzire. Pentru a selecta temepratura dorita utilizati 

tastele  si . După câteva secunde, ecranul va reveni la starea sa iniţială. Odata ce 
temperatura boulerului a fost atinsa, pompa pentru incarcarea boilerului de apa calda menajera se 
opreste, iar pompa pentru încălzire centrală se activeaza. 
 
În cadrul acestui functii, modul de funcţionare a ventilatorului şi a alimentatorului de combustibil este 
limitat la o temperatura de 62 ° C in cazan, dupa apare posibilitatea în care cazanul supraîncălzeste. 
Cazanul va rămâne în starea de mai sus, până  cand boilerul de apa calda ajunge la temperatura 



  

prestabilită. Când se ajunge la această temperatură, pompa pentru apa calda menajera se opreste şi 
pompa pentru încălzire centrală pornita automat. Pompa de încălzire centrală pompa va funcţiona 
continuu până la momentul în care temperatura în boilerul de apa calda menajera scade la valoarea  
setata; în acel moment, pompa de încălzire centrală se opreste truns off şi pompa apei calde menajere 
se  activează. Când functia de prioritate a apei calde menajere este activata, apa calda menajera este 
prima incalzita prima iar apa calda din circuitul de calorifere este incalzita numai după aceea. 
 

ATENŢIE:  Pompele de circulatie ale cazanului si a apei calde menajere trebuie să fie prevazute cu 
clapete de sens. 

 

Termostat de Camera : Regulatorul St-37 este în măsură să coopereze cu un termostat de camera, 
care are (in acest caz particular) prioritate;  acest lucru, nu afectează încălzirea apei în boilerul pentru 
apa calda menajera. Dispozitivul de alimentare cu combustibil, aportul de aer şi, de asemenea, (la 
unele tipuri de componente de control) pompa de încălzire centrală funcţionează până în momentul în 
care temperatura presetata a termostatului de camera pe camera este atinsa. Cu unele versiuni de 
program, în momentul în care termostatul de camera ajunge la temperatura presetata, pompa de 
încălzire centrală se opreste, iar daca temperatura se mentine si termostatul de camera nu da o 
comanda de pornire, la intervale de 30 de minute pompa va funcţiona pe o perioadă de 30 de secunde 
pentru a se amesteca în apa conţinută în sistem. Cu toate acestea, modul de funcţionare a cazanului 
este limitat de temperatura prestabilita prin regulatorul montat pe cazan. Dacă această opţiune este 

activată, prezenta termostatului de camera este indicat prin indicativul "p" de pe ecran. 
 

CONECTAREA TERMOSTATULUI DE CAMERA : este posibila printr-un de cablu cu doua 
conductoare care ies din regulatorul instalat pe cazan. Ar trebui să vă conectaţi cablul in spatele 
dispozitivului de alimentare cu combustibil situate pe partea laterala a cazanului - locul desemnat în 
calitate de cameră termostat. 

 

NOTĂ: nu trebuie să existe posibilitatea conectarii sub tensiune a bornelor cablului de conectare a 
termostatului de camera! 

 

Alarma de stingere:  Acesta functie este activata numai în modul de funcţionare normal si atunci cand 
temperatura cazanului scade sub temperatura presetata). În cazul în care temperatura cazanului nu 
reuşeşte să crească într-o perioadă de timp prestabilita (vezi "Alarmă" pct.), alarma va fi activata 
automat: Aceasta va dezactiva functionarea dispozitivului de alimentare cu combustibil, a ventilatorului 
de admisie a aerului (pompele de circulaţie fiind comandate independent de temperatura cazanului), şi  
va activa sunetul de alarma. Ecranul va afisa urmatoarele informatii: 
 

 

 
 

Regulatorul cazanului asteapta pana la apasarea tastei , după acesta alarma se stinge. Apoi, 
regulatorul va continua să funcţioneze în conformitate cu modul de funcţionare prestabilit. 

 

Mod de functionare de vara: După ce această funcţie este activată, pompa de încălzire centrală este 
dezactivata şi pompa apei calde menajere este pornita în momentul în care temperatura presetată 
este depăşită (vezi comuta pompa pe temperaturi). Apoi, pompa apei calde menajere funcţionează  
continuu. În modul de functionare de vara, doar temperatura cazanului pentru incalzirea apei calde 

menajere este setata. Daca modul de functionare de vara este activat, ecranul afişează "l". 
 

Perioada de mentinere a temperaturii: (poate fii setata de la 1 la 60 de minute), valoarea implicita 
este de 20 de minute.  
Scopul funcţiei salvate în acest meniu este de a reglementa functionarea cazanului, între modul 
economic si modul normal de functionare in putere. Acesta setare previne evacuarea afară din cazan a 
produselor de ardere la temperature ridicate, în cazul în care temperatura se menţinute peste 
temperatura presetata. 
 
Această funcţie serveşte la setarea starii oprit a dispozitivului de alimentare de şi a timpului de 
functionare a ventilatorului de admisie a aerului. După modificarea perioadelor de timp prestabilite, 
alimentarea cu combustibil si aportul de aer va functiona in perioadele stabilite de către producător. 
Timpul de funcţionare a alimentarii cu combustibil si a aportului de aer poate fi modificat cu ajutorul 

A L A R M 

TEMPERATURE NOT INCREASING  
 

 



  

funcţiilor de serviciu. Trebuie setata ora de inactivitate a arderii în funcţie de tipul de combustibil şi de 
tipul cazan pe care le folosiţi. 
 

ATENŢIE: O setare incorectă a opţiunilor de mai sus poate conduce la o continuă creştere a 
temperaturii! Timpul de inhibare a arderii nu trebuie să fie prea scurt. 

 

Kon cerp UK (funcţionarea continuă a pompei de încălzire centrală): În conformitate cu acest mod 
de funcţionare, pompa începe sa functioneze după ce temperatura presetată este depăşită. Pompa de 
încălzire centrală lucrează continuu. După ce această opţiune este activată, pe ecran se afişează 

indicativul "C". 
  

Limba:  Regulatorul St-37 permite selectarea limbii de meniu. Puteţi alege una din următoarele limbi: 
engleză, slovacă, germană. 

Pentru a selecta limba dorită, vă rugăm să utilizaţi butoanele de săgeată  si . Pentru 

confirmarea selectiei apasati . 

 

Setari din fabrica: După ce aţi alege opţiunea "setările din fabrică", toate valorile vor fi stabilite la 
valorile stabilite de către producător. 

 

Protectia cazanului:  
În scopul de a asigura cea mai bună protecţie, siguranţa şi buna funcţionare, Regulatorul St-37  este 
echipat cu o gamă largă de caracteristici de protecţie. În caz de eşec, un sunet de alarmă va fi activat 
imediat şi pe ecran  va fi afişa un avertisment de informaţii de tip text. 

Pentru a revenii in modul de operatie, apăsaţi butonul . 
 
  

Alarma de temperatura: Acest element de protecţie porneşte numai cu cazanul în mod de funcţionare 
(în cazul în care temperatura cazanului scade sub temperatura presetata). În cazul în care 
temperatura cazan nu reuşeşte să crească într-o perioadă de timp prestabilita, alarma va fi activata 
automat. Aceasta va dezactiva alimentarea, ventilatorul de admisie a aerului (pompele de circulaţie 
pornesc si se opresc independent de temperatura de pe cazan), şi sunetul de alarmă va fi activat. 
Ecranul va afisa urmatoarele informatii: 
 

 

 
  

Regulatorul cazanului asteapta pana la apasarea tastei , după acesta alarma se stinge. Apoi, 
regulatorul va continua să funcţioneze în conformitate cu modul de funcţionare prestabilit. 
 

Protectia termica: Această facilitate este oferită de un accesoriu bimetalic tip microsenzor (situate în 
locasul senzorului de cazan). Din momentul în care temperatura este depăşită, aceast sensor 
intrerupe alimentarea ventilatorului si a dispozitivului de alimentare cu combustibil. Temperatura pentru 
activarea alarmei este între 85 ° C şi 90 ° C. Se împiedică astfel fierberea apei in cazan, în cazul în 
care cazanul se supraincalzeste sau regulatorul s-a defectat. Acest tip de protectie termica revine 
automat la starea iniţială. 

 
Verificarea automata a senzorilor: 
În cazul în care senzorul cazan de încălzire centrală sau a apei calde menajere sau a conveyer-ului de 
alimentare este deteriorat, o alarmă este activata în mod automat şi afişează pe ecran următoarul 
mesaj de eroare: 
 
 
 
 
 
 

A L A R M 
SENSOR DAMAGED 
 

 

A L A R M 
TEMPERATURE NOT INCREASING  
 

 



  

Alimentarea cu combustibil si ventilatorul sunt oprite . Pompele de circulatie sunt pornite indifferent de 
temperatura reala. 

Regulatorul cazanului asteapta pana la apasarea tastei , după acesta alarma se stinge. Apoi, 
regulatorul va continua să funcţioneze în conformitate cu modul de funcţionare prestabilit. 
 

Protecţie termică: În cazul în care senzorul bimetalic se defecteaza , regulatorul este echipat cu o 
siguranta suplimentara: o dată ce temperatura de 95 ° C este depăşită, alarma este activata în mod 
automat şi afişează pe ecran următoarele mesaj de eroarej: 
 

 
 
 
 

Protectia buncarului de combustibil:  
Alimentatorul tip surub conţine un sensor suplimentar pentru măsurarea temperaturii locale: În cazul în 
care temperatura creşte substanţial (depăşeşte 65 ° C), o alarmă este activata în mod automat:  
alimentatorul va transfera apoi combustibilul la camera de ardere . Alimentarea cu combustibil în focar 
are loc în trei cicluri, fiecare din ele cu durata de 3 minute; în cazul în care această procedură nu ajuta, 
atunci focarul este alimentat de combustibil în mod continuu un interval de timp care durează 
aproximativ 10 minute. Senzorul de pe şurubul conveierului protejează recipientul de combustibil  la 
aprinderi accidentale. 
 
 

 

 
 

ATENŢIE: În cazul în care avaria persista vă recomandăm să goliti cazanul în scopul de a verifica 
deterioararea senzorului. 
 

Siguranta fuzibila: Protecţia la supracurent a regulatorului este asigurata de un fuzibil (WT 6,3 A).  
 

ATENŢIE: Nu utilizaţi siguranţe cu valorile curente mai mari.  
   
 
 
 

Pompa de circulație și termostatul de camera se conectează la modulul care este plasat în spatele 

șnecului de alimentare cu combustibil. 
 
 

 

Tabelul Nr 7 Stabilirea parametrilor de functionare a cazanului 

Tip 
combust. 

Capacity 
[kW] 

Timp incarcare 
[s] 

Timp de pauza 
[s] 

Deschiderea 
fantei 

ventilatorului 
[%] 

Consum de 
combustibil 

[kg/h] 

B
ri

c
h

e
te

 d
e

 

c
a

rb
u

n
e

 

10 kW 10 70 cca 5 2,4 

15 kW 20 85 cca 10 3,7 

20 kW 20 60 cca 20 4,9 

25 kW 20 43 cca 50 6,2 

30 kW 20 33 cca 65 7,4 

35 kW 20 25 cca 80 8,7 

40 kW 20 20 cca 95 9,8 

 

P
E

L
E

T
I 

–
 

d
ia

m
e

tr
u

 8
 m

m
 10 kW 10 30 cca 0 2,3 

15 kW 10 20 cca 15 3,2 

20 kW 16 20 cca 30 4,6 

25 kW 22 20 cca 45 5,7 

30 kW 30 20 cca 60 6,9 

35 kW 40 20 cca 75 8,0 

40 kW 56 20 cca 90 9,2 

 
Nota: Datele din acest tabel sunt orientative .Valorile puterilor peste 25 kW sunt pentru cazanul  MAGA 50 PU . 
 

A L A R M 

EXCESSIVE TEMPERATURE 
 

FEEDER TEMPERATURE 
TOO HIGH 
 

 



  

11. Clapeta fluture  
 
Cantitatea de aer de combustie pot fi reglementata printr-o supapă de fluture pe ventilator. Această 
deschidere depinde de calitatea combustibilului. În general, cu cât este mai mare valoarea puterii de 
incalzire (depinde de tipul de combustibil, compoziţia sa, umiditatea, calitatea şi aşa mai departe) cu 
atât este mai mic consumul de aer livrat de ventilator.  
Reglajul optim al admisiei aerului depinde de temperatura de ardere a produselor. În timpul funcţionării 
normale (cazanul nu este excesiv incarcat de cenuşă şi depuneri), temperatura de ardere a produselor 
nu trebuie să depăşească valoarea de 260 ° C. În caz că este necesar să se reduca cantitatea de aer 
livrată. 
 
OBSERVATII IMPORTANTE: 
 

• Cazanul pot fi operate numai de către personal adulţi, care sunt familirizate cu aceste 

instrucţiuni de utilizare. Este inadmisibil sa lasi copii fara supraveghere in apropierea 

cazanului.  

• Cazan trebuie să fie închis înainte de următoarele activităţi şi pericole: în caz de neesanteitate 

a circuitelor de gaze sau gaze combustibile în camera cazanului sau în caz de pericol acut de 

incendiu şi explozie. 

• Verificati zona de ardere a combustibilului înainte de a face focul, este necesar pentru a 

verifica cantitatea de combustibil în retortă vizual, nu atingeti retorta.   

• Este interzis de a face focul în cazan prin utilizarea de lichide inflamabile.  

• Exista posibilitatea de observare a flacarii prin deschiderea usii superioare. Cu toate acestea, 

exista un risc crescut de scantei care pot parasii camera de ardere. Este necesar de a închide 

uşa după control.  

• În timpul operaţiunii, este necesar să se deschide usa cu foarte mare atenţie, la inceput foarte 

putin, asteptand ca produsele combustibile sa fie ventilate din camera de ardere si apoi 

deschideti uşa complet.  

• Nu introduce obiecte inflamabile  in cazan şi pastrati obiectele cu risc de aprindere în condiţii 

de siguranţă la distanţă.  

• Când se scoate  cenuşa de la cazan indepartati orice substanţe inflamabile, cel puţin 1500 mm 

departe de cazan.  Cenusa trebuie, eventual,  păstrata într-un recipient metallic cu o acoperire.  

• În cazul în care cazanul funcţionează la o temperatură mai mică de 60 ° C se produce un 

condens  schimbătorul de oţel care cauzează coroziune, in acest mod se scurtează durata de 

viaţa a schimbatorului. Prin urmare, cazanul trebuie să funcţioneze la o temperatură de peste 

60 ° C şi mai mare.  

• La sfârşitul perioadei de încălzire este necesar să se curate bine de cazanul si caile de fum.  

• Orice interventie în construcţia şi cablarea cazanului este interzisă.  

• Capacul tancului de combustibil trebuie să fie închisă în timpul functionarii. 
 
 
 
 
 

1. Întreţinerea cazanului: 
 
1.) Este necesar să se acorde atenţie la fiecare reiacarcare a tancului de combustibil. În cazul în care 
există chiar şi o mică cantitate de combustibil în tancul de combustibil acesta trebuie să fie reumplut 
imediat pentru a preveni accesul de aer fals sau evacuarea de gaze arse in tancul de combustibil.  
apacul tancului de combustibil trebuie să fie închisă în timpul functionarii. 
2.) În cazul în care cazanul a fost reglat în mod corespunzător, combustibilul este ars complet după ce 
ajunge la marginea grilajului. Cenuşa şi zgura cad în sertarul de cenuşă. Zona de ardere are 
proprietatea de autocuratare si are nevoie de golire a doua zi dupa o functionare la putere maxima, in 
funcţie de tipul de carburant (folosiţi mănuşi de protecţie). Uneori se poate întâmpla ca zgura sa 
ajunga  între marginea de vatră şi de peretele cazanului. În scopul de a elimina zgura, este necesar să 
se utilizeze un vatrai.  
 
3.) In exploatarea permanentă este recomandat pentru a curăţa zona de convecţie din corpul cazanului 
o dată pe lună (schimbătorul de căldură tubular, pereţii laterali din zona de ardere, precum şi camera 
de ardere). Pastrarea acestor zone curate influenteaza semnificativ transferul termic al cazanului si 
implicit randamentul acestuia. De asemenea, este necesar pentru a curăţa uneori mixer-ul si arzatorul. 
Prin ancrasare se poate agrava fluxul de aer de combustie în ajutajul arzătorului. Mixerul poate fi 
curatat prin desprindere bolturilor si placi de acoperire. Cu cel puţin o oră înainte de curăţare a 
cazanului trebuie să fie oprit.   



  

 
4.) Mai mult, vă recomandăm curăţarea ocazionala a cutiei motorului şi ventilatorului.  
 
5.) Există un bloc de placi ceramice in forma de acoperis – numit catalizator - deasupra arzătorului din 
cazan. El nu are nevoie de nici o atenţie specială. Orice depozit de cenuşă, care poate fi indepartat de 
pe suprafaţa catalizatorului trebuie îndepărtat cu regularitate, dar nu este influenţeaza funcţionarea.  
 
6.) Orice bucăţi de piatră, metal sau lemn în combustibil pot bloca alimentatorul surub. Există un cui, 
cu un diametru de 4mm de protecţie între şurub şi cutia de viteze. Acest lucru va fi întrerupt în cazul în 
care şurubul conveierului este blocat. Dacă se întâmplă acest lucru, este necesar pentru a opri 
cazanul, scoaterea combustibilului prin trapa superioara si indeparta obiectul care a cauzat blocarea.  
Dacă este necesar să se invarta surubul în direcţia opusă, se introduce cheia în deschiderea special 
prevazuta, la sfârşitul celui de-al şurub şi se rasuceste pana la eliberarea conveierului. Apoi blocati 
conveierul prin cuiul de sigurtanta. 

 
ATENTIUNE: Este necesar sa deconectati cazanul de la alimentarea electrica. 

  

7.) Ventilatorul produce o uşoară suprapresiune în zona de combustie în timpul funcţionării. Prin 
urmare, este necesar să se acorde atenţie etanşeitatii cazanului (usa de curăţare, mixerul, capacul de 
la tancul de combustibil  şi aşa mai departe). Etanşeitatea tancului de combustibil este realizata prin 
inchiderea corecta a usi de alimentare si sigilarea acesteia cu cele doua cleme.  
 
8.) La fiecare reîncărcare cu combustibil se verifica dispozitivul de urgenţă pentru protectia la foc şi  
eventual completaţi în rezervorul de apă.  
 
9.) In caz de urgenta ( lipsa energiei electrice pe o durata de timp mai mare fara supravegherea 
cazanului) poate induce fenomenul de ardere lenta a combustibilului catre tancul de combustibil. Cum 
alarma de supratemperatura nu va declansa – din lipsa alimentarii cu energie electrica – protectia la 
foc a tancului se realizeaza cu acest dispozitiv. Odata cu cresterea temperaturii la baza tancului de 
combustibil fitilul ce obtureaza canalul rezervorului de apa se va topi, rezultand inundarea partii 
inferioare a tancului si a alimentatorului surub. Înainte de a repune cazanul în funcţiune este necesară  
eliminarea combustibilului umed, schimbarea fitilului termic de urgenţă pe aparat si umplerea 
rezervorului cu apa.  
10.) Cutia de viteze a conveierului şurub este completata de către producător cu petrol sintetic şi nu 
necesită nici o întreţinere.



  

 

8.  Rezolvarea problemelor aparute la cazan 
 

DEFECT CAUZA SOLUTII 

Display-ul nu afiseaza nici o 

informatie 

Cazanul nu este alimentat electric 
Alimentati cazanul (230V/50Hz) utilizand un cablu 
cu stecher adecvat. 

Defect al regulatorului Schimbati regulatorul.* 

Unitatea de alimentare  nu 

functioneaza 

Cablul unitatii nu este conectat 
sau este defect 

Conectati sau schimbati cablul.* 

Drive of the boiler is damaged. Schimbati alimentatorul .* 

Unitatea de alimentare 

lucreaza, surubul conveyer-ului 

nu se roteste. 

Surubul de conectare a fost taiat – 
sectionat. 

Inlocuiti surubul. 

Conveierul lucreaza, nu se 

alimenteaza cazanul cu 

combustibil  

Nu exista combustibil in tanc 
Umpleti rezervorul de combustibil la valoarea 
indicata 

Surubul conveierului este uzat.  Schimbati surubul conveierului.* 

Ventilatorul nu functioneaza. 

Cablul de alimentare al 
ventilatorului este neconenctat sau 
deterioarat  

Conectati cablul sau inlocuiti cablul.* 

Ventilatorul a fost avariat. Inlocuiti ventilatorul.* 

Ventilatorul este foarte 

zgomotos in functionare 

Ventilatorul este murdar. Curatati ventilatorul.* 

Rulmentii lagarelor sunt avariate Inlocuiti ventilatorul.* 

Valva fluture este slabita in 
prindere 

Fixate stabil valva fluture 

Apa din rezervorul de urgenta 

umezeste alimentatorul. 
Siguranta fusibila cu parafina nu 
asigura etanseitate 

Inlocuiti siguranta cu parafina. 

Apa din rezervorul de urgenta 

inunda alimentatorul. 

Arderea combustibilului este lenta 
si acondus la incalzirea tancului si 

topirea sigurantei cu parafina 

Indepartati combustibilul din cazan, inlocuiti 
siguranta fusibila si puneti cazanul in functiune nu 
inainte de areumple rezervorul de siguranta cu 
apa 

Cazanul nu ajunge la puterea 

nominala  

Timpul de functionare este inca 
foarte scurt 

Lasati cazanul sa arda corespunzator, mariti 
puterea de iesire prin schimbarea timpilor de 
incarcare in mod gradual.  

Reglarea incarcarii este setata la 
putere redusa 

Adaptati reglajul incarcarii utilizand informatiile din 
instructiunile de utilizare 

Utilizarea unui combustibil 
neadecvat ( umiditate mare, 
putere calorica redusa etc.) 

Incarcati cu combustibil corespunzator. 

Exista fum in camera cazanului 

sau in tancul de combustibil 

Tiraj necorespunzator la cos. 
Varificati tirajul la cos. In cazul in care valorile 
masurate sunt inferioare celor necesare adaptati 
cosul de fum. 

Usa cazanului si/sau usa tancului 
de combustibil nu sunt inchise 
etans  

Inchideti etans usa cazanului si/sau usa tancului 
de combustibil . 

Snurul de etansare al usii 
cazanului a fost deteriorat  

Inlocuiti snurul de etansare al usii cazanului* 

Garnitura de cauciuc a capacului 
tancului de combustibil este 
deterioarata  

Inlocuiti garniture de  etansare* 

Tancul este gol Umpleti tancul de combustibil 

Corpul cazanului este incarcat 

cu funingine dupa o perioada 

scurta de ardere  

Aer de ardere insuficient Deschideti incet valva fluture a ventilatorului  

Cazanul a fost supraincalzit 
Adaptati reglajul incarcarii utilizand informatiile din 
instructiunile de utilizare 

Mixerul de aer este murdar Curatati mixerul de aer 

Ventilator defect Inlocuiti ventilatorul.* 

Sicanele din otel nu sunt asezate 
corespunzator  

Curatati schimbatorul  tubular si reamplasati 
sicanele 

Cantitate mare de combustibil 

nears in cenusar   

Utilizarea unui combustibil 
neadecvat ( umiditate mare,  

Incarcati cu combustibil corespunzator. 

Reglarea incarcarii este setata 
necorespunzator 

Adaptati reglajul incarcarii utilizand informatiile din 
instructiunile de utilizare 

Valva fluture a ventilatorului este 
deschisa prea mult si 
combustibilul in curs de ardere 
este suflat din creuzet 

Reduceti fanta deschiderii valvei fluture. 

* - Aceste activitati vor fi effectuate numai de un technician autorizat 

 
 

 

 



  

CERTIFICAT  DE  GARANŢIE 

Cazane pe combustibil solid 
 
PRODUS :  Cazan pentru încălzire centrală pe combustibil solid cu funcţionare pe principiul gazeificării 
lemnului. 
 
TIP :  .................…………………………  seria :………………………………………….………………… 
NUMELE CUMPĂRĂTORULUI : ……………………………………………………….……….………… 
ADRESA CUMPĂRĂTORULUI : ……………………………………………………………….…………. 
NR. FACTURĂ / DATA VÂNZĂRII :: …………………………………………....………………………... 
NR. CERTIFICAT DE CONFORMITATE : ………………………………………….…………………….. 
PUNERE ÎN FUNCŢIUNE ŞI SERVICE  GRATUITE ÎN PERIOADA DE GARANŢIE ASIGURATE DE 
  
 

ZONA DENUMIREA 
CENTRULUI SERVICE 

LOCALITATEA ADRESA TELEFON FAX E-MAIL 

       

       

       

       

 
I . Condiţii de garanţie : 
1. DURATA MEDIE DE UTILIZARE :  10 ani. 
2. Termenul de garanţie este de 24 luni de la data punerii în funcţiune, dar nu mai mult de 25 de luni de la data 
vânzării ( în condiţiile instalării conform recomandărilor cărţii tehnice a produsului). 
3. La livrarea aparatului cumpărătorul împreună cu vânzătorul va verifica starea bună a aparatului, existenţa 
tuturor anexelor cuprinse în furnitura cazanului, respectiv concordanţa dintre produsul facturat şi ce l primit. 
4. Pe durata garanţiei, pentru orice defecţiune apărută din vina producătorului, vânzătorul se obligă să remedieze 
în mod gratuit acest defect. 
5. Perioada de garanţie se prelungeşte cu perioada cât produsul este în reparaţie în perioada de garanţie. 
6. Intervenţiile în perioada de garanţie se vor efectua doar în cazul unor solicitări concrete cu prezentarea facturii 
de cumpărare, a certificatului de garanţie care trebuie să conţină toate datele de identificare a cazanului, 
respectiv a raportului de PIF întocmit de către o firmă autorizată ISCIR. 
7. Garanţia nu acoperă problemele de coroziune a corpului cazanului sau cele datorate îngheţării agentului 
termic. Exploatarea cazanului la capacitatea redusă, utilizarea combustibilului cu umiditate ridicată şi coş de fum 
neizolat termic, pot provoca coroziuni. 
8. La instalarea şi funcţionarea cazanului conform instrucţiunilor de utilizare, temperatura de ieşire a apei din 
cazan trebuie menţinută la 80–90°C şi temperatura apei din returul cazanului trebuie să fie mai mare decât 65°C. 

În acest scop este obligatoriu a se folosi echipamente automate care să asigure regimul menţionat . Se 
recomandă utilizarea REGUMAT sau termoventil TV (25, 32, 40 ) / 60 după caz. 

 
II . Limitele garanţiei : 
Garanţia nu se aplică în situaţia în care apar inconveniente din cauze independente de producător, respectiv: 

- transport, manipulare sau depozitare necorespunzătoare, loviri, şocuri, zgărieturi. 
- distrugeri provocate de descărcări electrice sau alte calamităţi naturale. 
- instalarea sau punerea în funcţiune incorecte, executate de personal neautorizat ISCIR, conform 

legislaţiei în vigoare      (P.T. C9-2003), neconforme prescripţiilor cărţii tehnice furnizate de producător şi 
a normativelor în domeniu  (P.T. C9-2003, I13-02, GP051-2000, etc.). 

- nereguli ale instalatiilor hidraulice. 
- în care sistemul nu este protejat cu filtre de impurităţi, respectiv calitatea apei nu este în conformitate cu 

STAS 7313-82, respectiv prescripţiile ISCIR PT C2-2003. 
- presiunea apei din instalaţie depăşeşte valoarea maximă admisă. 
- acţiunii dăunătoare unor factori externi asupra produsului. 
- utilizarea echipamentului în alte scopuri decât cele cărora a fost destinat, utilizarea altor combustibili 

decât cei recomandaţi de producător sau a unor combustibili de calitate necorespunzătoare ori cu 
umiditate mai mare de 12-20%. 

 
 
Drepturile consumatorului sunt prevăzute în O.G.21/1992, republicată prin legea 11/1994 şi legea 449/2003 . 
 
 
Cumpărătorul declară că a luat la cunoştinţă şi acceptă toate clauzele de garanţie mai sus menţionate. 
 
              Am luat la cunoştinţă 

 
 
 

VÂNZĂTOR :                                       CUMPĂRĂTOR :  CENTRU SERVICE AUTORIZAT: 



  

 

 
 

CONFORMITY DECLARATION 
 

Issued according to § 12 section 3 letter a) of the law number 264/1999 of 

the code 

a 97 / 23 EC 

We MAGA Ltd.       S. KOLLÁRA 86 

         ČERENČANY 

       979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA 

        IČ DPH: SK 2020075904 

 

Declare to our full responsibility that the mentioned products meet the 

requirements of technical regulations, that the products are safe to use when 

conditions for their use are met and that we took all measures to secure 

accordance of the undermentioned products with technical documentation and 

with demands of governmental orders. 

 

Product : Automatic boiler with feeder and fuel bin for pellets and coal  

        Up to 25 mm, type MAGA 25 PU, MAGA 50 PU 

 

Type : MAGA 25 PU, MAGA 50 PU 

 

Producer :  MAGA s.r.o. 

  S. KOLLÁRA 86 

  ČERENČANY 

        979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA 

  SLOVAKIA 

Above mentioned products are compatible with the following standards: 

EN 303-5:2001, STN 92 0300:1997 

 

Subsidiary information: REPORT OF THE INITIAL TESTS OF THE 

BUILDING PRODUCT  

 

No 03/06/0053/4502/SC/1    date 4
th

 September 2006 

 

Place of issuing the declaration: Čerenčany Name: Ing. Jana Müllerová  PhD 

 

Date of issuing: 04.09.2006   Position : director 

        

       Signature: 
 

 
 

 



  

 

 

Scheme recomandate pentru instalarea acestor tipuri de cazane 
 
In order to reach optimal operational conditions heating system must be provided with centre mixing valve that is 

set so that the temperature of the reversing water into the boiler is higher than 60 °C. This is a condition for 

accepting the quarantee. 
 
It is also possible to reach the temperature of the reversible water higher than 60 °C by using thermostatic valve 
(e.g. ESBE TV 40). 
 
Basic connection of the boiler: 
 

În scopul de a ajunge la condiţii optime de functionare  sistem de încălzire trebuie să fie prevăzut cu o 
valvă cu patru cai care este setata astfel încât temperatura de intoarcere in cazan sa fie mai mare 60 ° 
C.   
 

Aceasta este o condiţie pentru acceptarea garantiei produsului.  
 
De asemenea, este posibilă conectarea cazanului catre instalatia de incalzire prin prin utilizarea unui 
ventil thermostatic, conditionat la aceeasi temperatura de  60 ° C.   (de exemplu, ESBE TV 40).  
 

Schema de functionare cu vana de amestec: 
 

 
 

 

 
Imaginea nr. 10 Schema de montaj cu vana centrala de amestec si boiler acm 

 
 

 

 

 

 

 

1. cazanr 

2. vana centrala de amestec 

3.  corpuri de incalzire 

4. vas de expansiune 

5. boiler acm 

6. pompa  circulatie incalzire 

7. pompa circulatie acm 

8. clapeta de sens 


