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ATENTIE! Recomandare sau avertisment 
privind conditiile de montaj si exploatare 
a produsului.

ATENTIE! - Recomandare importanta 
privind conditiile de montaj si exploatare 
a produsului.

PERICOL DE INCENDIU! - posibile 
incendii, din cauza unor defectiuni sau 
montaj incorect.

INFORMATIE - Informatie importanta 
privind exploatarea corecta a produsului.

Folositi numai piese originale.

PERICOL de otravire, asfixiere. 
Insuficienta aerului proaspat in 
incaperea cazanului, poate duce la 
scurgeri periculoase de gaze de ardere 
in timpul exploatarii cazanului.
- Verificati daca orificiile de intrare a 
aerului si orificiile de evacuare a gazului 
de ardere, nu sunt infundate sau inchise.
- Daca neregularitatile nu se elimina 
imediat, atunci cazanul nu trebuie 
exploatat, iar utilizatorul trebuie sa 
fie instruit in scris despre aceasta 
neregularitate si pericolul ce se poate ivi.

PERICOL de otravire sau explozie.
Posibila eliminare de gaze otravitoare, 
la arderea de deseuri, mase plastice 
sau lichide.
- Folositi numai combustibilul descris in 
prezentul manual.
- In caz de pericol de explozie, aprindere 
sau eliminare de gaze de ardere in 
incapere, opriti cazanul din exploatare.

ATENTIE! Pericol de vatamare / 
defectarea instalatiei din cauza unei 
exploatari incorecte.
- Cazanul poate fi deservit numai de 
persoane care si-au insusit prezentele 
instructiuni de utilizare.
- Doar utilizatorul poate sa puna 
in exploatare cazanul, sa regleze 
temperatura cazanului, sa-l opreasca din 
exploatare si sa-l curate.
- Se interzice accesul copiilor fara 
supraveghere in incaperile unde cazanul 
functioneaza.

Reguli de siguranta la exploatarea cazanului de
catre utilizator:
- Exploatati cazanul la o temperatura maxima de 
85°C si verificati periodic incaperea de functionare
a cazanului.
- Nu folositi lichide usor inflamabile la aprinderea
focului, precum si la cresterea puterii cazanului.
- Strangeti cenusa intr-un vas care nu se aprinde.
- Curatati suprafata cazanului de incalzit numai cu
mijloace care nu se aprind.
- Nu asezati obiecte inflamabile pe cazan sau in
apropierea acestuia (vezi schema cu distantele
minime).
- Nu depozitati materiale inflamabile in incaperea
unde se afla instalat cazanul.

Clientul trebuie sa fie instruit asupra 
modului de functionare si intretinere 
al cazanului de catre personalul 
autorizat.

PERICOL de incendiu la arderea de 
materiale sau lichide inflamabile.
- Matrialele/ lichidele usor inflamabile sa 
nu se tina in aproprierea cazanului 

1.2. Indicatii privind incaperea de montare a 
cazanului
Prezentele instructiuni contin informatii importante 
pentru montarea corecta si in siguranta, punerea 
in exploatare, deservirea corecta si intretinerea 
cazanului. Cazanul poate fi folosit la incalzirea 
incaperilor, numai in modul descris in prezentele 
instructiuni. Priviti cu atentie tipul cazanului inscris 
pe stikerul producatorului si datele tehnice de la 
capitolul 12, pentru a asigura exploatarea corecta 
a produsului.

1.2.1. Indicatii pentru instalator 
La instalare si exploatare, trebuie respectate 
normele si prescriptiile specifice tarii respective:
•	 dispozitiile locale din domeniul constructiilor 

privind montarea, alimentarea cu aer si 
eliminarea gazelor de ardere, precum si 
racordarea la cos.

•	 dispozitiile si normele de echipare a instalatiei 
de incalzire cu dispozitive de siguranta.

1.2.2. Indicatii pentru utilizatorul instalatiei

- Indicati utilizatorului instalatiei distanta
minima pentru obiectele din jurul 
cazanului.

1.2.3. Distantele minime dintre cazanul montat 
si materialele de constructii inflamabile
Este posibil ca in tara dumneavoastra, distantele
minime ce sunt indicate mai jos, sa fie diferite de
acestea. 
Consultati-va cu instalatorul. Distanta
minima dintre cazan sau teava cu gazele de ardere
si peretii din jur, trebuie sa fie de cel putin 200 mm.
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Recomandare: cazanul sa se aseze pe un 
fundament cu inaltimea de 100 mm, din material 
clasa A.

2. DESCRIEREA PRODUSULUI
Cazanul FSB3 N este construit pentru arderea de
combustibil solid – lemn, brichete din lemn clasa B
si carbuni. Este destinat incalzirii incaperilor mari si
mijlocii. Este testat conform normelor europene EN
303-5.
•	 Corpul cazanului este construit din otel cu 

grosime de 5mm - pentru camera de ardere 
si 3mm - pentru peretii exteriori ai camerei de 
ardere.

4. TRANSPORTUL CAZANULUI
Cazanul trebuie sa fie transportat ambalat,
pe palet, pana la locul de montare. In functie de
greutatea acestuia, la transport si montaj, sa se
foloseasca mijloacele de siguranta conform 
Directivei 2006/42/CE. Pentru transportul 
produselor ce depasesc 30 kg, se impune folosirea 
de transpalete, stivuitoare sau alte dispozitive de 
ridicat. Cazanul este fixat stabil cu ajutorul unor 
elemente de fixare, pe paletul de lemn.

5. LIVRAREA CAZANULUI
• La livrare, verificati integritatea ambalajului.
• Verificati daca v-au fost livrate toate 
componentele.
Livrarea cazanului, include:
1) Corpul cazanului cu usile cazanului.
2) Supapa de siguranta de 3 bar.
3) Vatrai
4) Manualul de Instalare si Intretinere
5) Certificat de garantie.

Daca descoperiti ca unul din componente lipseste,
adresati-va furnizorului dumneavoastra.

6. MONTAREA CAZANULUI 

Inflamabilitatea materialelor de constructie

Clasa А -
neinflamabile

Piatra, caramida, placi 
de ceramica, lut, solutii 
folosite in domeniul
materialelor de 
constructii, tencuiala
fara adaosuri organice.

Clasa В –
greu inflamabile

Placi de gips-carton, 
filt de bazalt, sticla 
stratificata, AKUMIN, 
Izomin, Rajolit, Lignos, 
Velox, Heraklit.

Clasa С1/С2
mediu inflamabile

Material lemnos de fag, 
stejar.Material lemnos 
rasinos, material
lemnos stratificat.

Clasa С3 usor
in flamabile

Asfalt, carton, celuloza, 
catran, lemn stratificat, 
pluta, poliuretan,
polietilena. Puterea calorica a celor mai raspandite

tipuri de material lemnos.
Tipul ma-
terialului 
lemnos

Energia continuta intr-un
kilogram – 1 kg.

kcal kjoule kWh
Molid 3900 16250 4.5
Pin 3800 15800 4.4
Mesteacan 3750 15500 4.3
Stejar 3600 15100 4.2
Fag 3450 14400 4.0

Dimensiunile de gabarit model FSB3 N

Model A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D
(mm)

Masa 
(kg)

20 560 1020 125 1225 210
25 560 1020 125 1225 230
30 560 1020 125 1225 250
40 660 1080 125 1225 290
50 660 1080 125 1225 315

•	 Este un cazan cu un design simplificat si usor 
de exploatat. Procesul de ardere este controlat 
de un regulator termostatic de tiraj, cu un grad 
inalt de siguranta. Prin reglarea aerului din 
camera de ardere, se obtine un regim optim de 
functionare a cazanului.

•	 Cazanul este proiectat cu 3 drumuri de fum 
pentru un schimb de caldura mai eficient.
Corpul cazanului este prevazut cu izolatie 
termica din vata cu grosimea de 10 mm 
rezistenta la temperaturi inalte.

•	  Focarul cazanului este protejat cu un gratar 
metalic detasabil. Elementele de protectie 
garanteaza o functionare in siguranta a 
cazanului.

•	 Usa pentru alimentarea cu combustibil.
•	 Usa pentru curatirea cazanului.
•	 Clapete pentru intrarea aerului in cazan.
•	 Regulator termosatic tiraj.
•	 Clapeta iesire cos pentru reglare tiraj.
•	 Dispozitive de siguranta ale cazanului.

3. COMBUSTIBILI
Cazanul poate functiona cu lemn, carbune, 
brichete din lemn, tocatura lemnoasa, orice fel de 
resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere sau 
silvice.
Lungimea lemnelor poate fi cuprinsa intre 330 mm
– pana in 500 mm. Umiditatea lemnului nu trebuie
sa depaseasca 20%. Pentru o utilizare maxima a
puterii calorice a lemnului, recomandam folosirea
de lemn uscat timp de 1,5 – 2 ani. Procentul ridicat
de umiditate a materialului lemnos, reduce puterea
calorica a lemnului, respectiv si puterea cazanului.

Puterea calorica a lemnului, fata de umiditatea 
pe care o contine

Important: La instalarea cazanului, 
paletul de lemn trebuie inlaturat prin 
desurubarea suruburilor cu ajutorul 
unei chei S13.

Montarea, instalarea si reglarea 
cazanului, trebuie facute de catre 
personal autorizat. In acest scop, 
Instalatorul se obliga sa indice
utilizatorului instalatiei, distantele 
minime ce trebuie respectate fata de 
materialele si lichidele inflamabile.
Montarea si instalarea cazanului se 
va face conform Normelor ISCIR in 
vigoare.

Atentie! Nereglarea corecta a 
balamalelor, poate duce la aspirarea 
de aer si la arderea necontrolata a 
cazanului.

6.1. Cerinte:
- Incaperea unde se afla cazanul, trebuie sa fie
asigurata impotriva inghetului;
- In incaperea cazanului sa se asigure in 
permanenta fluxul de aer, necesar arderii;
- Cazanul nu trebuie montat in incapere locuibila;
- Fiecare incapere a cazanului trebuie sa aiba un
orificiu de ventilatie calculat corect, in functie de
puterea cazanului. Orificiul trebuie sa fie protejat 
de o plasa sau un grilaj.
Dimensiunea orificiului de ventilatie, se calculeaza
dupa cum urmeaza:

А=6,02*Q - unde:
А – suprfata orificiului in cm.,
Q – puterea cazanului in kW

- Indepartati ambalajul, in asa fel incat sa nu 
poluati mediul inconjurator;
- Respectati documentele normative, mai 
ales Ordinul privind dispozitivele de ardere si 
depozitarea
materialelor de ardere, referitor la cerintele pentru
incaperile de montaj si ventilatie;
- Cazanul trebuie asezat pe un postament cu o
suprafata mai mare decat baza cazanului, conform 
Fig. 1;
- Cazanul trebuie sa fie pozitionat in asa fel, incat
curatirea si deservirea acestuia sa decurga cat se
poate de usor;
- Instalarea trebuie efectuata conform Fig. 1 de 
montaj, unde este inclusa si carcasa cazanului;
- Materiale sau lichide inflamabile nu trebuie 
asezate deasupra sau tinute in apropierea 
cazanului.

6.2. Verificarea etanseitatii usilor
Deschideti usile cazanului. Puneti benzi de hartie 
pe cele patru parti ale usilor si inchideti, in asa fel 
incat o parte din fasii sa ramana in afara. Trageti 
de benzi.
Daca se rup, atunci usile sunt inchise etans.

Distanta recomandata dintre cazan si pereti

Fig.1
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7. INSTALAREA CAZANULUI

7.1. Racordarea cazanului la cos

Racordarea cazanului la cos intotdeauna trebuie 
sa se faca cu respectarea standardelor si regulilor 
in vigoare.
Cosul trebuie sa asigure tirajul adecvat eliminarii
fumului in orice conditie. Pentru functionarea
corecta a cazanului, este importanta 
dimensionarea cosului. De tirajul acestuia, depinde 
arderea, puterea si durata de viata cazanului. 
Tirajul cosului depinde de sectiunea, inaltimea 
si rugozitatea peretilor interiori. Cazanul trebuie 
sa fie racordat la un cos separat, independent. 
Diametrul cosului nu trebuie sa fie mai mic decat 
iesirea cazanului. Racordul de fum al cazanului 
trebuie sa fie rigid si bine etansat pentru evitarea 
eliminarii de gaze in interior si pentru a permite 
curatarea usoara a cazanului. Sectiunea interioara 
a racordului de fum, nu trebuie sa depaseasca 
dimeniunea sectiunii efective a cosului si nu 
trebuie sa se ingusteze. Nu se recomanda
folosirea de coturi. 
Usa de curatare se instaleaza in partea cea mai 
joasa a cosului. Cosul de perete trebuie sa fie din 
3 straturi, din care unul este din vata minerala. 
Grosimea izolatiei trebuie sa fie de minim 30 mm., 
daca cosul se afla in cladire sau de 50 mm., daca 
cosul este in afara cladirii.

7.2. Racordare termoregulator – regulator flux 
de aer

Demontati parghia si boltul, si montati regulatorul
asa cum este indicat in schema. Legati-l cu lantul
de clapeta usii inferioare a cazanului. Reglati 
clapeta (vezi pct. 9.2.).

Cand cazanul este legat la sistemul de incalzire, 
este obligatoriu sa se monteze o supapa de 
siguranta de 3 bar si un vas de expansiune. Intre 
supapa de siguranta, vasul de expansiune si 
cazan, nu trebuie sa existe nici-un fel de elemente 
care pot opri fluxul apei.

7.3. Racordarea cazanului la instalatia de 
incalzire.

7.4. Scheme de conectare

Diametrul interior al cosului este in functie de
inaltimea sa reala si de puterea cazanului (vezi
schema 4). Incredintati alegearea cosului si 
montarea acestuia unui specialist calificat. Distanta 
necesara dintre cazan si cos este de 300 – 600 
mm.

Datele din schema sunt orientative.
Tirajul este in functie de diametrul,
inaltimea, neregularitatile suprafetei
cosului si diferenta de temperatura 
dintre produsele de ardere si 
aerul exterior. Noi va recomandam 
folosirea unui cos de fum cu palarie. 
Specialistul trebuie sa faca
dimensionarea exacta a cosului.

Se face de catre personal autorizat.

Se face de catre personal autorizat.

Obligatoriu se monteaza un ventil cu 
3 cai sau ventil de amestec cu 4 cai, 
care sa asigure temperatura minima a 
agentului de caldura ce intra in cazan 
de 65°С.

Racordarea cazanului FSB3 N la instalatia de incalzire cu ventil cu trei cai

Corelarea dintre puterea cazanului si 
parametrii cosului

1. Putere nominala de incalzire (kW)
2. Diametrul cosului (cm)
3. Inaltimea cosului (m)
4. Ardere de carbuni
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Racordarea cazanului FSB3 N la vas de acumulare tank in tank, panou solar colector si ventil cu 
trei cai

Racordarea cazanului FSB3 N la boiler bivalent, puffer, panou solar si ventil cu trei cai 

Racordarea cazanului FSB3 N la instalatia de incalzire cu boiler termoelectric si ventil cu trei cai

Racordarea cazanului FSB3 N la instalatia de incalzire cu puffer si ventil cu trei cai
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Cazanele FSB3 N au construcție eficientă cu 3 drumuri de fum pentru funcționare cu brichete, tocătură lemnoasă, orice fel de 
resturi și deșeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice, lemn și cărbune cu puterea calorifică mai mare de 15 MJ/kg.
 Sunt proiectate în conformitate cu normele europene EN 303/5
 Grosimea pereților cazanului care intră în contact cu apa este de 5 mm
 Cazanul este echipat cu termometru, tăviță de cenușă și kit curațare
 Regulator termostatic de tiraj pentru aer - este livrat împreună cu cazanul
 Ușa superioara este prevazută cu izolație de fibră de sticlă ignifugă cu o mică deschidere pentru reglarea aerului secundar

20

UM 20

15-20

55

16

MODEL
FSB3 N

60

400

Putere nominală 

Gama de puteri

kW

kW

barPresiune max de lucru

3dm

Tiraj necesar Pa

Conținut apă

Volum cameră ardere

Interval temperatură

Lungime buștean

Diametru racord coș fum

Racord tur/retur încălzire

Dimensiuni (L x H x A)

Greutate

litri

°C

mm

mm

“

mm

kg

150

464x1145x870

210

30

30

25-30

3

74

21

82

65-85

524x1145x930

150

250

1 1/4

25

25

20-25

62

20

75

464x1145x930

150

230

40

40

35-40

94

23

96

624x1145x930

180

290

50

50

45-50

103

24

106

624x1145x990

180

315

Este interzisă amplasarea cazanului în spații de locuit (inclusiv holuri) ! 

CAZAN COMBUSTIBIL SOLID  + BOILER TERMOELECTRIC

 CAZAN COMBUSTIBIL SOLID + PUFFER + BOILER TERMOELECTRIC

Boiler 
termoelectric

Circuit
 încălzire Vas de 

expansiune

Cazan pe 
combustibil

solid

Supape de 
siguranţă 3 bar

Ventil termic 
de amestec

Pompă circulație
încălzire

Regulator 
electronic

Regulator 
electronic

Ventil termic 
de amestec

Supape de 
siguranţă 3 bar

Termostat 
de ambient

Termostat 
de contact

montat pe tur

Termostat 
de ambient

Vas de 
expansiune

Puffer

Cazan pe 
combustibil

solid

Circuit
încălzire

Boiler 
termoelectric

Pompă 
circulație
încălzirePompă 

circulație
cazan-puffer



FSB3 N CAZAN DIN OTEL CU 3 DRUMURI DE FUM PE COMBUSTIBIL SOLID

10 11

Puterea este foarte mica.
1.Tiraj insuficient. 1.Verificati starea cosului si masurati tirajul(se face de 

catre un service autorizat).
2.Puterea de incalzire a combustibilului este foarte
mica.

2. Verificati daca materialul de ardere, este inseajuns 
de uscat. Daca are o umiditate crescuta, este posibil 
cazanul sa functioneze o anumita perioada dupa 
alimentare la o putere redusa semnificativ, pana cand 
materialul din camera de ardere se va usca.

3. Depuneri de funingine si/ sau catran pe clapeta
din camera de ardere, care impiedica inchiderea
acesteia.

3. Curatiti clapeta pentru gazele de ardere si verificati 
daca la miscare parghiei si la inchidere – deschidere, 
aceasta inchide etans orificiul pentru gazele de ardere 
din camera de ardere. (Se face de catre un service 
autorizat).

4. Depuneri de funingine si/ sau catran pe tevile
de fum ale camasii de apa, in partea din spate a
a cazanului.

4. Depuneri de funingine si/ sau catran pe tevile
de fum ale camasii de apa, in partea din spate a
a cazanului.

Temperatura crescuta la apa din cazan, concomitent cu o temperatura joasa a corpurilor de incalzit.
1. Rezistenta hidraulica foarte mare.
2.Aer in sistem.
3. Pompa de circulatie nu functioneaza.

Verificati daca pompa de circulatie a fost aleasa corect 
si daca instalatia de incalzire a fost bine dimensionata. 
(Obligatoriu adresati-va instalatorului dumneavoastra).

Temperatura crescuta in boiler. Eroare automatizare
Fluctuatii de tensiune Se recomanda instalarea unei surse de tensiune  

neintreruptibila pentru alimentarea pompei de circulatie 
in cazul intreruperii tensiunii de retea.

Caderi de tensiune

8. UMPLEREA INSTALATIEI DE INCALZIRE

Problema Prevenire
Posibile defecte la
instalatie, din cauza
tensiunii in material,
ce se datoreaza
diferentelor de
temperatura.

Umpleti instalatia 
de incalzire numai 
atunci cand este rece 
(temperatura de intrare 
nu
trebuie sa depaseasca 
40°C).

Pericol de defectare
a instalatiei, din
cauza depunerilor.

- Nu exploatati cazanul
timp indelungat in 
regim de functionare 
partiala;

Condensul si
depunerea de gudron,
pot reduce durata de
viata a cazanului.

- Temperatura de 
intrare a cazanului sa 
fie minim 65°C, iar 
temperatura apei din 
cazan sa fie intre 80°C 
si 85°C;
- Pentru incalzirea apei 
in timpul verii, folositi 
pentru scurt timp 
cazanul.

9. EXPLOATAREA CAZANULUI

9.1. Alimentarea si pornirea cazanului

La prima aprindere a cazanului, se va forma 
condens care ulterior va curge (nu inseamna ca 
este defect cazanul). Alimentarea cu combustibil 
se efectueaza prin camera de ardere superioara. 
Este recomandabil ca bucatile de lemn sa aiba 
lungimea camerei de ardere si sa fie foarte bine 
aranjate, cu cat se poate de putin spatiu liber intre 
ele. Cele doua usi ale cazanului, trebuie sa fie 
inchise etans.
Deschideti regulatorul termostatic pentru fluxul de 
aer si clapeta de tiraj a cosului inainte de pornirea 
cazanului. Cand temperatura cazanului atinge 
85°C clapeta de aer actionata de catre regulatorul 
thermostatic, trebuie sa fie inchisa.
In cazul in care materialul lemnos este umed,
cazanul nu functioneaza eficient, consecintele fiind 
urmatoarele:
- consumul de combustibil creste substantial;
- nu se ajunge la puterea dorita;
- reducerea duratei de viata a cazanului si a
cosului.

Sa se mentina o temperatura de 
functionare cuprinsa intre 65°C si 
85°C.

Cauza Eliminare
Defectarea instalatiei

1. Legaturi neetansate. 1. Legaturile dintre tevi si iesirile cazanului, nu trebuie 
sa fie tensionate. Legati iesirea instalatiei de incalzire la 
“B”. Legati intrarea instalatiei de incalzire la “A”. La ie-
sirea pentru golire, montati robinetul Y care este inclus 
in furnitura.

2. Acumulare de depuneri. Condensul format si
catranul, pot ingreuna functionarea cazanului si-i
pot scurta viata. Temperatura la intrare trebuie sa
fie cel putin 65 °C. Temperatura apei din cazan la
iesire trebuie sa fie cuprinsa intre 80°C - 85°C.

2. Este obligatoriu instalarea unui ventil termostatic cu 
3 cai, care sa previna scaderea temperaturii apei la 
intrare sub 65°C .
- Pentru prelungirea perioadei de exploatare a 
cazanului, se recomanda instalarea unui puffer de 55 
l./1 kW putere instalata.

3. Inghet. 3. Daca instalatia de incalzire, inclusiv reteaua de tevi, 
nu este protejata impotriva inghetului, va recomandam 
sa umpleti instalatia cu un lichid cu punct scazut 
de inghet si cu punct mediu de protectie impotriva 
coroziunii (antigel).

7.5 Posibile probleme si rezolvarea acestora

Racordarea cazanului FSB3 N la instalatia de incalzire cu puffer, boiler termoelectric si ventil cu 
trei cai
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Cazanele FSB3 N au construcție eficientă cu 3 drumuri de fum pentru funcționare cu brichete, tocătură lemnoasă, orice fel de 
resturi și deșeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice, lemn și cărbune cu puterea calorifică mai mare de 15 MJ/kg.
 Sunt proiectate în conformitate cu normele europene EN 303/5
 Grosimea pereților cazanului care intră în contact cu apa este de 5 mm
 Cazanul este echipat cu termometru, tăviță de cenușă și kit curațare
 Regulator termostatic de tiraj pentru aer - este livrat împreună cu cazanul
 Ușa superioara este prevazută cu izolație de fibră de sticlă ignifugă cu o mică deschidere pentru reglarea aerului secundar
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MODEL
FSB3 N

60

400

Putere nominală 

Gama de puteri

kW

kW

barPresiune max de lucru

3dm

Tiraj necesar Pa

Conținut apă

Volum cameră ardere

Interval temperatură

Lungime buștean

Diametru racord coș fum

Racord tur/retur încălzire

Dimensiuni (L x H x A)

Greutate

litri

°C

mm

mm

“

mm

kg

150

464x1145x870

210

30

30

25-30

3

74

21

82

65-85

524x1145x930

150

250

1 1/4

25

25

20-25

62

20

75

464x1145x930

150

230

40

40

35-40

94

23

96

624x1145x930

180

290

50

50

45-50

103

24

106

624x1145x990

180

315

Este interzisă amplasarea cazanului în spații de locuit (inclusiv holuri) ! 

CAZAN COMBUSTIBIL SOLID  + BOILER TERMOELECTRIC

 CAZAN COMBUSTIBIL SOLID + PUFFER + BOILER TERMOELECTRIC

Boiler 
termoelectric

Circuit
 încălzire Vas de 

expansiune

Cazan pe 
combustibil

solid

Supape de 
siguranţă 3 bar

Ventil termic 
de amestec

Pompă circulație
încălzire

Regulator 
electronic

Regulator 
electronic

Ventil termic 
de amestec

Supape de 
siguranţă 3 bar

Termostat 
de ambient

Termostat 
de contact

montat pe tur

Termostat 
de ambient

Vas de 
expansiune

Puffer

Cazan pe 
combustibil

solid

Circuit
încălzire

Boiler 
termoelectric

Pompă 
circulație
încălzirePompă 

circulație
cazan-puffer
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ATENTIE! Inlocuiti garnitura de 
etansare a usii de curatare in cazul in 
care este deteriorata.

Garantia cazanului se anuleaza in 
cazul in care nu sunt respectate 
indicatiile din Manualul de Instalare si 
Intretinere.

Atentie! Suprafete fierbinti.
Inainte de a incepe curatirea cazanului,
verificati daca cazanul s-a stins si s-a 
racit.

Atentie! Cenusa poate contine urme 
de jar. Trebuie aruncata in containere 
speciale pentru a evita incendiile.

9.2. Reglarea cazanului prin regulatorul 
termostatic de tiraj

Incalziti cazanul pana la 80°С. Ventilul de reglaj se
pozitioneaza la temperatura aratata de 
termometru. Intr-un montaj vertical, valabile sunt 
cifrele rosii si punctul rosu de indicatie.
Testarea functiilor termoregulatorului. Cu ajutorul
ventilului de reglaj, setati temperatura indicata de
termometrul cazanului. La temperatura mxima de
95°С, clapeta trebuie sa fie inchisa.

9.3.1. Pregatirea cazanului pentru iarna. 
Procedura de intretinere a cazanului.

Indepartati gratarul metalic din focarul cazanului 
(camera de ardere) si curatati peretii camerei 
de ardere cu o perie aspra. Curatati depunerile 
de gudron si cenusa pentru un mai bun transfer 
termic.

10. CONDITII DE GARANTIE

Conditiile de garantie sunt descrise in Certificatul 
de Garantie.

9.4. Recomandari importante pentru o 
exploatare corecta si de lunga durata a 
cazanului

- Umiditatea admisa a combustibilului folosit, nu
trebuie sa depaseasca 15% ÷ 20%.

- La eliminarea de gaz in camera de ardere, se 
poate forma gudron sau acizi. In acest sens, se 
monteaza un ventil de amestec care se regleaza 
in asa fel, incat temperatura minima a apei de retur 
din cazan sa fie 65°С. Acest lucru prelungeste 
viata cazanului si garantia acestuia. Temperatura 
de lucru a apei din cazan trebuie sa fie in limitele 
65°С ÷ 85°С.

- Nu se recomanda functionarea pe o perioada 
lunga a cazanului la o putere de sub 50%.

- La functionarea pompei de circulatie cazanul se
comanda de catre un termostat separat, pentru a
se asigura temperatura nominala prescrisa a apei 
de retur.

- La puterea nominala, cazanul functioneaza 
ecologic.

- Se recomanda racordarea unui puffer la cazan si 
un grup de pompare cu ventil
termostatic de amestec. Volumul pufferului este de 
55 l/1 kW putere instalata.

- Instruirea privind deservirea si exploatarea
cazanului, se efectueaza de catre personal 
autorizat.

9.3. Curatarea cazanului

Cazanul trebuie foarte bine curatat in mod 
regulat, la o perioada de 3 pana in 5 zile. Cenusa 
acumulata in camera de ardere, umiditatea 
datorata condensului si depunerile de gudron, 
reduc semnificativ puterea cazanului si perioada 
de functionare a acestuia, si inrautatesc calitatea 
suprafetelor schimbatoare de caldura. Acumularea 
unei cantitati mai mari de cenusa, reduce suprafata 
de ardere a combustibilului, ceea ce poate duce la 
defectarea cazanului.
La inceputul fiecarui nou sezon de incalzire, se
recomanda curatarea cazanului de personal 
autorizat. 

11. CARACTERISTICI TEHNICE. CAZAN PE
COMBUSTIBIL SOLID FSB3 N

11.1. Caracteristici generale

Avantaje:
- Posibilitate de gestionare a cate doua pompe –
pentru centrala termica si pentru prepararea apei
calde menajere;
- Camera de ardere are o suprafata schimbatoare
de caldura mare si o rezistenta mica a camerei de
ardere;
- Usa mare a camerei de ardere, usureaza 
alimentarea cu combustibil solid (lungimea 
lemnului pana in 50 cm.);

- Suprafata cu rugozitati a camerei de ardere si 
cele 3 cai ale gazelor de ardere, imbunatatesc 
schimbul de caldura;
- Grilajul metalic inlocuibil, protejeaza grilajul tevilor
de foc;
- Mantaua cu izolatie demontabila;
- Dispozitive de siguranta:
Cazanul dispune de 2 protectii independente de
supraincalzire:
1. Supapa de siguranta 3 bar.
2. Regulator termostatic

Elementele cazanului FSB3 N

1. Indicator de temperatura
2. Regulator termostatic
3. Manta
4. Izolatie
5. Gazele de ardere formeaza 3 drumuri de fum
6. Corp cazan

7. Camera de ardere
8. Gratar metalic
9. Tava pentru cenusa si funingine
10. Cos
11. Clapeta aer intrare

FSB3 N 20 FSB3 N 25 FSB3 N 30 FSB3 N 40 FSB3 N 50
Putere nominala kW 20 25 30 40 50
Suprafata incalzita m² 90-120 100-150 120-180 140-250 160-340
Inaltime H mm 1145 1145 1145 1145 1145
Latime L/ Adancime D mm 464/870 464/930 524/930 624/930 624/990
Volum de apа l 60 75 82 96 106
Volum camera de 
ardere

l 55 62 74 94 103

Rezistenta camera de 
ardere

Pa/mbar 10/0.10 11/0.11 12/0.12 15/0.15 26/0.26

Tiraj necesar cos Pa/mbar 16/0.16 20/0.20 21/0.21 23/0.23 24/0.24
Izolatie Cazan vata termorezistenta

Usi vata termorezistenta

11.2. Parametri tehnici
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FSB3 N 20 FSB3 N 25 FSB3 N 30 FSB3 N 40 FSB3 N 50
Combustibil
recomandat

Lemn, umiditate 20 %; brichete de lemn;
Carbuni + Lemn /50% + 50%/

Dimensiune usa de 
incarcare

mm 330/250 330/250 390/250 490/310 490/310

Lungime bustean mm 400
Interval temperaturi de
functionare

°C 65-85

Presiune de lucru bar 3
Greutate kg 210 230 250 290 315
Intrare apa rece A, mm R1¼/450 R1¼/450 R1¼/450 R1¼/450 R1¼/450

J, mm 232 232 262 312 312
Iesire apa calda B, mm R1¼/1165 R1¼/1165 R1¼/1165 R1¼/1165 R1¼/1165

J, mm 232 232 262 312 312
Cos F, Ø 150 150 150 180 180

F, mm 940 940 940 925 925
J, mm 232 232 262 312 312

Manometru T DA
Regulator aer R DA
Supapa de siguranta V DA
Tavita pentru cenusa X DA

12. RECICLAREA SI ARUNCARE

12.1. Reciclarea ambalajului cazanului
Partile din ambalaj care sunt confectionate din
lemn sau hartie, pot fi arse in cazan. Predati restul
materialului de ambalat la prelucrare, conform
dispozitivelor si cerintelor locale.

12.2. Reciclarea si aruncarea cazanului
La sfarsitul perioadei de functionare a fiecarui
produs, componentele acestuia trebuie aruncate
conform cerintelor normative.
Dispozitivele vechi trebuie sa se colecteze separat 
de restul deseurilor de reciclat, care contin 
substante ce influenteaza rau sanatatea si mediul 
inconjurator.

Piesele din metal, precum si cele care nu sunt
din metal, se vand organizatiilor licentiate pentru
colectarea deseurilor metalice si nemetalice
destinate reciclarii. Acestea nu se trateaza ca fiind
deseuri casnice.
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FERROLI S.p.A. își declină orice responsabilitate pentru posibilele inexactități conținute în prezentul man-
ual, dacă acestea se datorează unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezervăm dreptul de a aduce pro-
duselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesară sau utilă, fără a prejudicia caracteristicile esențiale.


