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1.  Caracteristicile cazanului 
 

Cazanele ORLAN pentru apa calda sunt produse ca unitati de 18, 25, 40, 60, 80 kW. 
Pot functiona cu circulatie gravitationala (naturala) sau cu pompa (fortata). Daca cazanul se 
instaleaza pe un sistem de incalzire existent, nu este necesara inlocuirea instalatiilor, in mod 
special, pentru acest cazan.  
 Principiul de functionare se bazeaza pe 
fenomenul de ardere prin gazeificare a lemnului 
care, pe scurt, consta in : 
-  crearea unei zone, in focar, cu temperatura inalta 
(un strat de jar),   
- controlul debitului de aer necesar si a directiei de 
trecere a acestuia prin focar 
- extragerea ‘gazului de lemn’ din lemnele din focar 
prin fenomenul de’distilare’ a lemnului, 
- formarea unui amestec aer / gaz cu proprietati de 
combustie optime, aprinderea si injectia lui in 
camera de ardere, 
- recuperarea caldurii produse intr-un schimbator 
primar din otel plin cu apa si prin care trec tevile de 
evacuare a gazelor arse. 
 
        
         Figura nr. 1 – Cazanul ORLAN 
 

2.  Centrala termica – principalele cerinte  
 

1. Cazanul poate fi instalat la acelasi nivel cu camera de incalzit sau la subsol. 
2. Trebuie prevazut suficient spatiu pentru depozitarea combustibilului pentru intregul 

sezon de incalzit ; combustibilul (lemn) poate fi depozitat in aceeasi incapere cu 
cazanul sau separat, dar trebuie acordata o atentie speciala regulilor de prevenire si 
combatere a incendiilor.  

3. Pardoseala, plafonul si zidurile trebuie sa fie facute din materiale ignifuge conform 
normativelor si standardelor in vigoare. In cazul unei pardoseli inflamabile, va trebui sa 
fie acoperita cu o folie de metal cu o grosime de minim 0,7 mm pe toata suprafata de 
sub cazan si cel putin 0,5 m in jurul cazanului in toate partile. 

4. Centrala termica trebuie sa fie prevazuta atat cu lumina naturala cat si cu lumina 
artificiala. 

5. Centrala termica trebuie sa fie prevazuta cu un canal de ventilatie (admisie aer proaspat) 
neopturabil, cu sectiunea echivalenta de 400 cm2 (sectiunea echivalenta minima admisa 
este de 300 cm2). 

6. Canalul de evacuare gaze arse trebuie sa aiba suprafata egala cu cel putin 50% din 
suprafata de ventilatie minima (300 cm2). Canalul de evacuare gaze arse si cel de 
admisie aer proaspat trebuie sa aiba aceeasi lungime a traseelor si sa fie plasate sub 
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plafon. Ambele guri de ventilatie trebuie sa fie construite din materiale ignifuge si nu 
trebuie sa poata fie astupate accidental. 

7. Evacuarea mecanica a gazelor arse este interzisa. 
8. Cosul trebuie sa aiba o sectiune minima de 20 x 20 cm si sa fie suficient de inalt pentru 

a asigura tirajul optim. Sistemul va fi proiectat in conformitate cu regulile de protectie a 
mediului. 

9. Centrala termica va fi suficient de spatioasa pentru a permite curatarea cazanului si va 
trebui sa aiba minimum 2,2 m inaltime. 

10. Este necesar un spatiu minim de siguranta si 
interventie in jurul cazanului : 

- 1,5 m de la partea frontala a cazanului pana la 
perete; 

- 0,8 m de la partile laterale ale cazanului la 
perete; 

- 1,0 m de la partea din spate a cazanului pana 
la perete, pentru a permite curatarea acestuia 
cu usurinta. 

11. Nu trebuie sa existe nici un cablu sau 
instalatie electrica in interiorul centralei 
termice care nu este destinata cazanului. 

12. Circuitul de agent termic nu trebuie conectat 
in nici un mod, permanent la reteaua de 
alimentare cu apa. 

 
        Figura nr. 2 – Cazanul « ORLAN » cu 
           usile deschise 

Inainte de a conecta canalul de evacuare a gazelor arse, la cosul colectiv al locuintei este 
necesara obtinerea unei autorizatii speciale de la protectia mediului. Regulile de exploatare 
si alte informatii importante referitoare la sistemul de incalzire centrala trebuie sa fie afisate 
la vedere. 

In cazul exploatarii a doua sau mai multe cazane, trebuie respectate urmatoarele cerinte : 
1. Centrala termica trebuie sa fie echipata cu o chiuveta cu robinet si scurgere la 

canalizare. 
2. Rezervorul de colectare a apei uzate trebuie sa aiba cel putin volumul unui cazan. 
3. Usa de acces in centrala termica trebuie sa fie din material ignifug si sa se deschida in 

exterior. 
4. Plafonul centralei termice trebuie sa fie construit din materiale etanse la gaze, cu izolare 

fonica si termica. 
5. Se recomanda utilizarea unui termometru exterior. 
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Figura nr. 3 – Sectiune « ORLAN » 
 
 
      1.    canal de evacuare gaze arse, 

2. capac de acces pe calea de gaze arse, 
3.   clapeta cos, 
4. tur instalatie, 
5. sonda de temperatura, 
6. termostat de siguranta, 
7. regulator electronic 
8. usa camerei superioare, 
9. sistem de inchidere / deschidere a usii superioare, 
10. camera superioara (gazeificare), 
11. clapeta admisie aer ventilator, 
12. ventilator, 
13. carcasa ventilatorului, 
14. duza arzatorului, 
15. reglajul aerului secundar, 
16. camera inferioara (de ardere), 
17. usa camerei inferioare, 
18. canalele de gaze arse, 
19. canalul aerului primar, 
20. debitul de gaze arse, 
21. retur instalatie, 
22. robinet de golire, 
23. canale de intrare a aeruluin secundar, 
24. gratar de racire a focarului, 
25. manta de izolare, 
26. cenusar 
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Optionale pentru Orlan Standard, in dotare pentru Orlan Super: 
 27.  serpentina de racire pentru situatii de avarie (lipsa circulatie pe agent primar), 
 28.    sistem de curatire manuala a cailor de gaze arse. 
 

3. Principiul gazeificarii lemnului 
 

Principala conditie pentru functionarea cazanului in procesul de distilare (gazeificare) a 
lemnului este crearea unui nucleu foarte cald (miez) obtinut din jarul aflat sub lemnul 
destinat arderii din cazan. Acesta se obtine in faza de pornire a cazanului. Avand asigurat 
traseul tirajului la cos prin usa camerei inferioare, duza, camera superioara, clapeta cos 
(maneta clapetei se impinge la maxim), se formeaza in camera superioara un strat de jar prin 
arderea unor deseuri din lemn de dimensiuni mici. Dupa aceea se incarca cazanul cu lemne 
si se trece in regim de functionare prin gazeificare. Pentru pornirea si realimentarea 
cazanului se vor citi cu atentie instructiunile de utilizare descrise in amanunt in acest 
manual. 

Lemnul folosit trebuie sa fie suficient de uscat, toti parametrii nominali de functionare 
fiind obtinuti cu lemn de esenta tare, cu umiditatea de 18%. Orice procent de umiditate  in 
plus duce la pierderi de randament, intrucat o parte din caldura obtinuta este utilizata pentru 
vaporizarea apei. Daca se observa fum in partea de jos a cazanului, este un semn ca arderea 
este defectuoasa. Tot gazul rezultat in urma procesului de ardere a lemnului este preluat prin 
duza din beton refractar, unde se amesteca cu aerul secundar pentru o obtine un amestec  de 
ardere optim (ceea ce presupune arderea completa a gazului obtint din lemn, rezultand un 
randament optim al arderii si emisie de noxe cat mai mica). In principal oxidarea 
monoxidului de carbon (CO) si transformarea lui in bioxid de carbon (CO2)) are un efect     
important asupra poluarii mediului si a sigurantei utilizatorului. Acest lucru se intampla 
numai in cazul in care amestecul gaz de lemn/oxigen, format la nivelul duzei, este cel optim. 

 
 
Proprietatile gazului de lemn 

Valoare calorica  - cca.      4,61 – 5,86 MJ/m3   (fata de propan/butan cca. 120 MJ/m3) 
        cca.     1100 – 1400 kcal/m3  (fata de propan/butan cca. 29000 kcal/m3) 
Limitele domeniului  de aprindere instantanee in amestec cu aerul :     4,5 – 35 %. 
Densitate :                                     – 0,3506 kg/m3 
Temperatura de aprindere :      – 5600C. 
Caracteristici : gaz combustibil, mai usor decat aerul, de culoare gri, cu miros specific ; proprietati bune de 
ardere datorita continutului de hidrogen (H2) si  metan (CH4).  
Datorita volumului mare de oxid de carbon (CO peste 30 %) este un gaz toxic. 

 
Descrierea procesului de gazeificare (distilare) a  lemnului 
1. Uscarea si gazeificarea lemnului se produc in camera superioara. Lemnul se aprinde 

in camera superioara si gazul de lemn se formeaza atunci cand camera este etansa, adica 
clapeta de trecere catre cos este inchisa (tija clapetei este trasa la maxim), si aerul patrunde 
in camera numai la pornirea ventilatorului. Evacuarea direct din camera superioara spre cos 
este necesara numai pentru a porni procesul de ardere in cazan si pentru a forma stratul de 
jar incandescent 
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In camera superioara se formeaza patru zone de temperatura diferite : 
- Zona de uscare a lemnului – unde sunt eliminati vaporii de apa (H2O) din lemn, 

vapori care favorizeaza, printre altele si  depunerea de gudron pe peretii interiori ai 
cazanului. De aceea procentul de 
umiditate a lemnului este foarte 
important. 

 
      

 Figura nr. 4 – Zonele de ardere in 
 cazanul « ORLAN » 

 
- Zona de carbonizare – este o zona in 

care se face distilarea lemnului, cand 
este emis gazul de lemn din lemnul 
uscat si apoi se creeaza carbunele de 
lemn. 

 
- Zona de oxidare – este zona de 

combustie, in care energia termica 
obtinuta prin ardere este transmisa atat 
zonei anterioare (de carbonizare) 
precum si zonei urmatoare (de 
dezoxidare). Pentru a obtine caldura 
necesara procesului de gazeificare si 
pentru a nu determina arderea lemnului in mod traditional, trebuie sa asiguram o 
cantitatea corecta de aer primar (o cantitate mai mica decat in cazul unei arderi 
necontrolate) in zona de oxidare, rezultatul fiind producerea urmatoarelor reactii 
chimice : 

 
C + O2 => CO2 + caldura 
2C + O2 => 2CO 
C + H2O => CO + H2 

Bioxidul de carbon rezultat in procesul de ardere, ca gaz neinflamabil, este in acest caz 
nedorit, dar pana astazi nu se cunoaste nici o sursa mai ieftina de energie termica necesara 
pentru procesul de distilare a lemnului care sa nu produca bioxid de carbon. 

 
- Zona de dezoxidare – reprezinta zona de carbune incandescent (stratul de jar) a carui 

temperatura este de cca. 7000. 
Dezoxidarea bioxidului de carbon, la temperatura ridicata, are loc in aceasta zona, conform 
reactiei de mai jos :   

   CO2  + C ���� 2CO 
Reactia de mai sus este una reversibila, unde temperatura este foarte importanta, conform 

principiului : temperatura mai mare, oxid de carbon mai inflamabil si invers. La temperaturi 
ridicate, oxigenul din aerul necesar arderii reactioneaza cu carbonul, continut in carbunele de 
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lemn incandescent, rezultand caldura suplimentara si bioxid de carbon. Bioxidul de carbon 
trecand prin stratul de carbune se reduce la monoxid de carbon, scotand din jar carbonul. 
Marimea si temperatura stratului de jar incandescent are un mare impact asupra dezoxidarii 
bioxidului de carbon si este principala conditie pentru functionarea corecta a cazanului. 

1. Amestecul inflamabil mentionat este transferat prin duza din beton refractar si se 
autoaprinde la 5600C in amestec cu aerul introdus prin orificiile laterale al duzei. 
Arderea gazului de lemn in amestec cu aerul secundar se face in camera inferioara la 
circa 12000C. 

2. Prin preluarea caldurii in schimbatorul termic la trecerea gazelor prin tevile de fum, 
rezulta o reducere a temperaturii gazelor arse sub 2200C, la iesirea din cazan. 

3. Eliminarea gazelor de ardere se face prin cosul de evacuare a gazelor arse. Cea mai 
buna confirmare ca procesul de gazeificare s-a desfasurat cu randament optim si 
arderea a fost corecta, este aspectul fumului care iese pe cos. 

 
Verificarea umiditatii lemnului cu umidometrul 

 
 Umidometrul WRD-100 este construit pentru a masura rezistenta specifica a lemnului 
care scade pe masura ce creste umiditatea lemnului. 
 Umidometrul este alimentat cu o baterie de 9 V si permite masurarea umiditatii 
oricarui tip de lemn. Acest lucru poate fi facut prin setari corespunzatoare ale temperaturii 
ambientale si ale tipului de lemn (indicat pe scala aparatului; daca tipul lemnului nu este 
indicat, atunci va trebui sa 
alegem densitatea lemnului, 
esenta lui ; etc.). Firma noastra 
va poate oferi (contra cost) 
umidometrul MICRO, la care 
temperatura masurata si tipul 
lemnului nu este indicat dar este 
intotdeauna prevazut cu un tabel 
de conversie pentru aceste date. 
 
 
 
Figura nr. 5 – Efectul umiditatii 
lemnului asupra puterii calorice 
 

Alegerea puterii cazanului 
 

 Alegerea puterii cazanului trebuie facuta in functie de necesarul termic al cladirii, 
calculat de un specialist in instalatii termice. Pentru a alege cazanul optim, valoarea puterii 
calculate va trebui marita cu 20%. Daca aceasta calculatie nu este facuta, putem alege 
cazanul folosind factorul termic in relatie cu volumul cladirii (m3). Valoarea factorului 
termic trebuie stabilita la 30 – 50 W / m3 in functie de izolatia termica a cladirii. 
 De asemenea poate fi folosita diagrama de mai jos (vezi Figura nr. 6). 
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 Figura nr. 6 – Schema de selectare a  
 puterii cazanului. 
 
 
 

1. Pentru cladiri bine izolate, inalte de 2,5 – 3 m  
(q = 100 W/m2 din suprafata de incalzit). 

2. Pentru cladiri cu izolatie medie, inalte de 2,5 – 
3 m  

(q = 130 W/m2 din suprafata de incalzit). 
3. Pentru cladiri fara nici o izolatie, inalte de 2,5 – 

3 m 
(q = 180 W/m2 din suprafata de incalzit). 

 
 
 

 
 

4. Parametri tehnico-constructivi ai cazanului 
 

Cazanele ORLAN sunt construite spre a fi folosite ca sursa de caldura in instalatii de 
incalzire centrala, cu circulatie gravitationala (naturala) sau cu pompe (fortata). Cazanele 
sunt adaptate pentru arderea oricarui tip de lemn sau deseu de lemn, de la rumegus (brichete) 
la bucati mai mari de lemn (busteni). Peretii exteriori ai cazanului sunt din tabla de otel 
sudata care formeaza o manta pentru apa. Peretii interiori ai cazanului, care vin in contact cu 
gazele de ardere, sunt facuti din tabla de otel de 6 mm grosime, restul peretilor avand o 
grosime de 4 mm. Schimbatorul de caldura al cazanului este format din tevile de fum 
verticale Ø57 x 4 mm prin care gazele de ardere sunt evacuate spre cos printr-un racord. 
Izolatia termica este asigurata de un strat de 20 mm grosime de vata de sticla tip NOBASIL 
protejata la exterior cu panouri din tabla metalica cu o grosime de 0,8 mm.. 

Toate tuburile schimbatorului sunt din teava de otel. Racordul la cos este facut dintr-o 
teava de otel cu o grosime de 4 mm. Clapeta de separare a drumurilor de fum focar/cos este 
facuta dintr-o tabla de calitate superioara. Inchiderea corecta a clapetei cosului in regimul de 
functionare prin gazeificareb constitue unul din factorii esentiali ai bunei functionarii a 
cazanului.  Ventilatorul este amplasat in partea frontala a cazanului. Carcasa ventilatorului 
este facuta din tabla de metal de 0,8 mm. 

Panoul de comanda este amplasat in partea superioara a mantalei cazanului. Sistemul 
de comanda si control functioneaza astfel : 

- seteaza temperatura apei la iesirea din cazan intr-un domeniu de temperatura intre 500 
si 800C (ORLAN STANDARD) sau intre 550 si 850C (ORLAN PLUS, ORLAN 
SUPER). 

- semnalizeaza cresterea/scaderea excesiva a temperaturii apei in cazan. 
- deconecteaza ventilatorul atunci cand temperatura apei din cazan atinge valoarea 

setata, determinata de un termostat de lucru; 
- reducerea debitului de aer (prin modificarea turatiei ventilatorului) de ardere cand 

temperatura apei din cazan se apropie de valoarea setata (modulatie de putere). 

SUPRAFATA DE INCALZIT 

PU
T

E
R

E
A

 C
A

Z
A

N
U

L
U

I  
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Cazanul este de asemenea echipat cu un termostat de siguranta (senzor) necesar pentru 
situatia in care termostatul de lucru nu functioneaza corect, iar temperatura apei la iesirea din 
cazan atinge 900C. 

Uscarea, gazeificarea si aprinderea lemnului au loc in camera  superioara a cazanului. 
Clapeta de evacuare dintre camera superioara si cos este inchisa, in timp ce ventilatorul 
introduce un debit de aer in camera superioara; toate componentele gazoase degajate in 
timpul procesului de distilare a lemnului trec in camera inferioara (de ardere) prin duza 
prevazuta in placa de beton refractar care separa cele doua camere. Placa refractara se 
sprijina pe un gratar metalic, prin care circula agentul termic. O parte din debitul de aer al 
ventiulatorului este dirijat prin doua sau patru conducte (functie de puterea cazanului) 
practicate in placa refractara spre duza arzatorului, realizand amestecul proportional aer/gaz 
de lemn, necesar arderii pe tot domeniul de modulatie a puterii. La arderea gazului de lemn, 
in focarul inferior se ating temperaturi de 12000C. 

Partea inferioara a camerei de ardere (focar) este din otel  acoperit cu o piesa profilata 
din beton refractar care protejeaza peretele de otel de temperaturile ridicate si constituie 
amorsa pentru arderea noxelor din gazele de ardere . De asemenea, partea inferioara a 
camerei si partea interioara a usilor cazanului sunt acoperite cu beton refractar. Duza 

cazanului este facuta din 
beton refractar si se aseaza 
intr-un locas al placii 
refractare formand un corp 
comun. Duza se poate inlocui, 
putand fi comandata ca piesa 
de schimb. 

Elementele mentionate 
mai sus pot functiona chiar si 
la 16000C. 

Usile cazanului sunt 
etansate cu un snur rezistent 
la caldura, snur din vata de 
sticla. 

 
 

Figura nr. 7 – Cotele de gabarit  ale cazanului ORLAN 
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Caracteristici tehnice 
 

Cazan ORLAN 18 25 40 60 80 
Putere termica utila kW 4÷18 5÷31 8÷40 15÷60 25÷8

0 Randament 
Masa 

% 
kg 

85 
360 

85 
490 

85 
540 

85 
820 

85 
1050 

Inaltime cu automatizare                A  mm 1120 1310 1500 1540 1540 
Inaltime racord tur incalzire           B  mm 1020 1230 1420 1435 1435 
Inaltime racord retur incalzire        C  mm 110 210 150 200 200 
Inaltime racord de golire                 D  mm 60 130 70 130 130 
Inaltime racord evacuare gaze         E  mm 760 950 1040 1160 1160 
Latime cu maneta de inchidere cos  F  mm 580 630 630 770 770 
Latime cazan                                   G  mm 550 600 600 740 740 
Adancime                                          H  mm 950 1045 1045 1360 1640 
Cota racord tur incalzire                  I  mm 340 320 320 610 610 
Diametru racord gaze arse                J  mm 180 200 200 210 210 
Diametru racord tur incalzire DN 50 50 50 65 65 
Diametru racord retur incalzire DN 50 50 50 65 65 
Tip conexiune - filet filet filet flansa flansa 
Diametru racord golire DN 15 15 15 15 15 
Volum apa cazan dm3 55 75 93 180 205 
Volum camera incarcare (gazeificare) 
 

dm3 85 120 185 310 465 
Putere electrica consumata  W 35 35 35 55 55 
Umiditatea lemnului:       
- recomandata %   15-25   
- maxim acceptata %   10-35   

Diametru maxim al lemnelor mm 200 200 200 200 200 
Lungimea maxima a lemnelor mm 500 500 500 750 1000 
Temperatura gazelor de ardere °C   240   
Presiune maxima de lucru  kPa   150   
Tiraj necesar cos 
Tensiune / frecventa alimentare 

Pa 
V/Hz 

  15-20 
230 / 50 

  

 
 

5. Conditii de montaj 
 

1. Cazanul trebuie sa fie conectat la un sistem de incalzire centrala al carui necesar de 
caldura este egal cu puterea cazanului. 

2. In cazul in care cazanul este conectat la un sistem cu circulatie fortata (cu pompa), 
poate fi protejat impotriva cresterilor excesive de temperatura a agentului termic in 
cazul unor defectiuni aparute pe circuitul de agent termic (intrerupera curentului 
electric, blocarea pompei de circulatie, inchiderea accidentala a unui robinet etc.) prin 
asigurarea unui consumator minim care sa poata prelua supratemperatura prin 
circulatie gravitationala. Pentru a asigura consumul minim in orice situatie, 
consumatorul trebuie sa poata prelua puterea minima teoretica a cazanului 
(aproximativ 25% din puterea nominala, in sistem de functionare cu circulatie 
gravitationala). 
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 Consumatorul de caldura minim necesar este dat in functie de marimea cazanului :  
- pentru ORLAN 18 kW  Consumator cu putere minima de 4 kW ; 
- pentru ORLAN 25 kW  Consumator cu putere minima de 5 kW ; 
- pentru ORLAN 40 kW  Consumator cu putere minima de 8 kW ; 
- pentru ORLAN 60 kW  Consumator cu putere minima de 15 kW ; 
- pentru ORLAN 80 kW  Consumator cu putere minima de 25 kW ; 

 In figurile de mai jos este recomandat, ca exemplu, un boiler pentru apa calda 
menajera cu pereti dubli (boiler tanc in tanc) sau un acumulator de caldura, cu posibilitatea 
preluarii caldurii din cazan prin circulatie gravitationala. 

    3.   Tronsonul de legatura cazan - cos trebuie sa aiba o lungime cat mai mica, de 
preferat printr-un racord cu sectiunea minima indicata mai jos (la pct. 4) dar respectand 
distantele minime de montaj indicate la punctul b « Cerinte pentru centrala termica ».    
 Panta canalului de gaze arse catre cos trebuie sa fie ascendenta pe tot traseul dintre 
cazan si cos pentru a reduce caderea de presiune (min. 50). 

4. Cosul trebuie sa aiba sectiunea si inaltimea optime pentru asigurarea tirajului. 
Sectiunea minima recomandata a cosului este dupa cum urmeaza : 

  - ORLAN 18 kW – Ø 180 mm ; 
  - ORLAN 25, 40 kW – Ø  200 mm ; 
  - ORLAN 60, 80 kW – Ø 210 mm ; 

5. Racordarea permanenta a cazanului la reteaua de alimentare cu apa nu este 
recomandata pentru a nu permite cresterea presiunii in cazan. 

6. Instalarea cazanului va trebui sa fie efectuata numai de personal calificat. 
 

6. Scheme de montaj recomandate pentru evitarea supraincalzirii 
 

Figura nr. 8 – Sistemul de 
incalzire : Protectie cazan 
ORLAN cu ventil diferential 
 
 
 
1.     senzor de temp. exterioara 
2. termostat tur 
3. vana de amestec cu patru cai  
4. motor actionare vana cu patru cai 
5. pompa de circulatie 
6. termostat de camera 
7. cazan 
8. boiler 
9. acumulator de caldura 
10. robinet de by-pass 
11. vas de expansiune deschis 
12. iesire apa calda menajera  
13. intrare apa rece  
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Figura nr. 9  – Sistemul de incalzire :Protectie cazan ORLAN vana termostatica pe acm. 
 
 
1. cazan ORLAN 
2. boiler pentru acumulare 

caldura. 
3. vas de expansiune 
4. ventil de aerisire 
5. valva termostatica 
6. supapa de retinere 
7. manometru 
8. radiator 
9. vana de amestec cu patru 

cai. 
10. evacuare la canal 
11. vana de siguranta 

termostatata  
 

 
 
 
Pentru a evita cresterea excesiva a temperaturii fara folosirea pompei de recirculare este 

indicata utilizarea unui boiler pentru acumularea caldurii cazanul. Cu aceasta schema cu 
circulatie gravitationala, putem prelua puterea minima a cazanului in cazul alimentarii 
deficitare cu curent electric. 

 
Figura nr. 10 Sistemul de incalzire :Protectie cazan cu vana termostaticape acm si limitarea 
temperaturii acm 
 
1. cazanul ORLAN 
2. boiler pentru acumulare caldura. 
3. vas de expansiune 
4. ventil de aerisire 
5. robinet termostatat pt. calorifer 
6. robinet de retur 
7. manometru 
8. radiator 
9. vana de amestec cu patru cai. 
10. chiuveta 
11. robinet de siguranta termostatat TS 130. 
12. robinet termostatat de amestec 
13. pompa de recirculare ACM 
14. regulatorul termostatic al pompei 
15. baterie. 
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Figura nr. 11 – Sistemul de incalzire :Protectiea cazanului cu serpentina interna de racire 
si vana termostatica  
 
 
 
 
 

1. ORLAN SUPER 
2. vas de expansiune 
3. radiator 
4. robinet de de siguranta termostatat TS 

130 montat pe sistemul de racire al 
cazanului (alimentat de la retea) 

5. vana de amestec cu patru cai 
 
 
 
 
 
 
 
Figura nr. 12 – Schema de conectare a doua cazane in cascada 
 
 
1. termostat de camera 

termostat de exterior  
2. senzor de temperatura tur 

cazan  
3. vana de amestec cu patru cai 
4. motor actionare vana cu patru 

cai  
5. pompa de circulatie 
6. robinet diferential 
7. colector tur 
8. colector retur 
9. boiler pentru acumulare 

caldura  
10. vas de expansiune 
11. cazan ORLAN PLUS, 

ORLAN SUPER 
12. iesire apa calda menajera 
13. intrare apa rece  

 
 
 
Exista si alte variante de preluare a supratemperaturii din cazan printr-o zona  cu 

circulatie gravitationala (naturala) : 
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1. un radiator cu caracteristicile de putere prezentate mai sus, conectat la un sistem 
gravitational inaintea vanei de amestec ; 

2. rezervor de acumulare apa calda cu posibilitatea de functionare gravitationala ; 
3. vas de expansiune deschis cu vana de racire termostatica, cu temperatura de 

deschidere la 950C ; 
- pentru cazan de 18, 25 kW – 100 L ; 
-    pentru cazan de 40 kW – 150 L ; 
-    pentru cazan de 60 kW – 200 L ; 
-    pentru cazan de 80 kW – 250 L ; 
 
4. functionarea instalatiei cu circulatie gravitationala cu reducerea debitului cu vana de 

amestec pana la nivelul 20%. 
 

7. Punerea in functiune a cazanului 
 
 Ordinea operatiilor la pornirea cazanelor ORLAN 
 
1. deschideti cele doua usi ale cazanului (in continuare vor fi denumite ucS  =  usa camerei superioare si 
ucJ = usa camerei inferioare - jos).  Tija clapetei de cos se impinge la capat (se deschide calea de tiraj la cos 
direct din camera superioara). 
 Comutatorul I / O al regulatorului trebuie sa fie pe pozitia O (oprit). Inainte de inceperea operatiilor 
de pornire asigurati-va ca alimentarea electrica a cazanului este corecta (cablul de alimentare este in priza si 
exista tensiune pe reteaua electrica. 
 Asigurati-va ca presiunea apei in instalatie este normala. 
 
2. asezati in camera superioara aschii de lemn uscat si hartie si dati-le foc. 
 
3. inchideti ucS. Tirajul se va forma prin ucJ, camera inferioara, duza arzatorului , camera superioara, 
clapeta cos. 
 
4.  asteptati cateva minute. Inchideti ucJ, deschideti ucS si adaugati o cantitate de lemne (de preferat de 
dimensiuni mai mici) in camera superioara. Apreciati cantitatea de lemne astfel incat, dupa arderea lor, in 
jurul duzei arzatorului, sa se formeze un strat de jar de 10…15 cm. 
 Daca, la deschiderea ucS, constatati ca lemnele nu s-au aprins, repetati punctele 2 si 3. 
 
5. inchideti ucS si deschideti ucJ. Se va reface astfel, calea de tiraj de la punctul 3. Asteptati cateva minute 
(timpul necesar formarii jarului pe arzator). 
 
6.  inchideti ucJ si deschideti ucS. Asigurati-va ca s-a format stratul de jar suficient pentru mentinerea 
ulterioara a focului. Daca nu, inchideti ucS, deschideti ucJ si mai asteptati cateva minute dupa care reveniti 
la punctul 6. 
 
7. umpleti camera superioara cu lemne, conform recomandarilor privind dimensiunile si calitatea lemnului. 
Asezati lemnele cu cat mai putine spatii libere intre ele. Evitati loviturile in peretii cazanului.  
 Atentie!!! La terminarea operatiei de incarcare asigurati-va ca inchiderea clapetei de cos nu 
este impiedicata de lemnele introduse. Trageti de cateva ori, rapid,  tija clapetei pana la capat si 
asigurati-va ca inchiderea este etansa. Tija ramane in continuare impinsa la capat. 
 



 16 

8. deschideti ucJ. Usa camerei superioare poate sa ramana, pentru cateva minute, usor intredeschisa pentru 
a urmari evolutia focului. In mod normal, dupa cateva minute, trebuie sa se vada aparitia flacarii in zona 
duzei focarului. 
 
9. inchideti ucS, inchideti ucJ si trageti tija clapetei de cos la maxim, cu fermitate.  
 
10. treceti comutatorul pornit / oprit al regulatorului pe pozitia I  (pornit). 
 
 
 Realimentarea cu lemne a cazanului ORLAN 
 
A.  Realimentarea in cazul in care LED-ul  „indicator lipsa combustibil” este aprins. 
 1. Se roteste butonul termostatului de lucru (nr. 6 din figura panoului regulatorului) maxim spre 
stanga (sens invers acelor de ceasornic) sau se trece comutatorul I/O pe pozitia O (oprit). 
 2. Se deschide ucS. 
 - daca in camera superioara nu mai exista jar, se parcurg toti pasii din lista de pornire (incepand cu 
pasul 1). 
 - daca in camera de sus mai exista jar suficient (un strat de 10…15 cm), se impinge clapeta de cos la 
maxim si se executa pasii din lista de pornire, incepand cu pasul 7. 
B. Realimentarea in cazul in care LED-ul „indicator lipsa combustibil” este stins (procesul de ardere se 
desfasoara normal). 
 1. . Se roteste butonul termostatului de lucru (nr. 6 din figura panoului regulatorului) maxim spre 
stanga (sens invers acelor de ceasornic). In aceasta situatie ventilatorul se opreste si procesul de ardere este 
intrerupt. Oprirea din butonul de P/O ar opri si pompa de circulatie si, pe timpul operatiei de reincarcare 
temperatura pe cazan ar putea sa creasca foarte mult. 
 Se asteapta circa 10 minute pentru arderea totala a gazelor din focar. 
 
 2. Se deschide clapeta de cos prin impingere la limita maxima. Dupa 2 minute se deschide ucJ. 
 
 3. Se deschide incet ucS si se inchide ucJ. 
 
 4. se reincarca cazanul cu lemne, se deschide ucJ si se asteapta 2..3 minute pentru reaprinderea 
lemnelor. 
 
 5. se inchide ucS si apoi ucJ. 
 
 6. se trage clapeta de cos la maxim. 
 
 7. se regleaza din termostatul de lucru temperatura dorita (se readuce pe pozitia initiala).  
 
 
 Atentie!!! Inchiderea / deschiderea usilor trebuie efectuata lent si numai in ordinea 
indicata. In caz contrar, prin modificarea brusca a amestecului aer / gaz, in cele doua camere se pot 
produce mici explozii. La deschiderea unei usi nu trebuie sa stati cu fata foarte aproape de usa si,  pe 
cat posibil, corpul sa nu fie in raza de deschidere a usii. 
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Utilizarea cazanului, cantitatea si calitatea combustibilului 
 

 Activitatile de exploatare si intretinere a cazanului cuprind urmatoarele operatii : 
 

- Indepartarea cenusii din camera inferioara a cazanului aproximativ de doua ori pe 
saptamana ; 

- Curatarea tevilor de fum din drumul doi de gaze arse de doua ori pe saptamana ; 
trebuie acordata o atentie deosebita in timpul curatarii suprafetei de etansare a clapetei 
dintre focar si cos. Orice eventuala scurgere de gaze din focar spre cos pe acest traseu 
duce la diminuarea puterii cazanului ; 

- Curatarea cazanului de depuneri de negru de fum o data la doua saptamani ; 
- Ungerea snurului de etansare termorezistent folosit la usile cazanului (este 

recomandabil uleiul de grafit)  inaintea primei porniri dar si o data pe saptamana in 
timpul functionarii normale a cazanului. 

- Curatarea rotorului ventilatorului o data pe luna. 
 

Pentru a obtine umiditatea optima a lemnului, acesta va trebui :  
- taiat in timpul iernii ; 
- cumparat primavara si uscat natural vara (retineti regula : cu cat umiditatea lemnului 

este mai mica, cu atat valoarea calorica a lemnului este mai buna – vezi figura nr. 5) 
 
 Este important ce tip de lemn este utilizat : conifere sau foioase (sunt recomandate 
foioasele). Aceasta informatie permite estimarea catitatii de lemn necesar pe perioada de 
incalzire. 
 Iata un exemplu :  
 In cazul foioaselor, cantitatea necesara de lemne se obtine impartind la 10 suprafata 
cladirii (exprimata in m2) care urmeaza sa fie incalzita (de exemplu : 150 m2 / 10 = 15 m 
steri). 
 

Reglarea cazanului si eliminarea defectiunilor 
 

 Una dintre cele mai importante operatii de reglare care se face in timpul punerii in 
functiune a cazanului este reglarea aerului secundar la duza de ardere (de fapt reglarea 
amestecului aer/gaz de lemn). Suruburile de reglaj sunt fixate din fabricatie, pentru lemn 
cu o umiditate de 20 %, dar daca se observa vreo neregularitate a flacarii in camera 
inferioara, atunci suruburile de reglare trebuie fixate prin tatonari intr-o noua pozitie. In 
acest caz, trebuie sa slabim piulita de pe surubul de reglare, apoi sa strangem surubul 
pana la cap de cursa si sa-l desurubam circa trei rotatii complete. Flacara ar trebui sa fie 
de culoare portocaliu/violet ; daca flacara este albastra, este evident ca in amestec este 
prea mult aer (atunci surubul trebuie infiletat usor) ; daca flacara este galbena, este prea 
putin aer in amestec (surubul trebuie sa fie desfiletat usor). 
 Daca am obtinut o flacara corecta, surubul trebuie blocat cu contrapiulita. Va trebui sa 
reglam identic ambele suruburi. 
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Etanseitatea 
 
 Etanseitatea cazanului este foarte importanta, in special usile cazanului, capacul din 
dreptul schimbatorului de caldura si clapeta dintre focar si cos. Daca una dintre acestea 
are pierderi, fumul poate iesi din cazan, dar inainte de toate poate fi motivul unei arderi 
necontrolate in interiorul cazanului si in momentele de stand-by, ceea ce duce la 
supraincalzire. De aceea lubrefierea snurului termorezistent de etansare a cazanului cu 
ulei de grafit (sau orice alt ulei de masina) trebuie facuta o data la doua saptamani. Snurul 
termorezistent de etansare a cazanului este astfel mai flexibil si mai aderent la suprafata. 
 Dupa un timp de funtionare a cazanului (de exemplu, un sezon), snurul poate fi prea 
presat. Din acest motiv este prevazuta o reglare speciala a usii cazanului. 
 Reglarea balamalei usii : 
1. Scoateti piulitele cand usa este inchisa. 
2. Usa trebuie agatata si ridicata cu 2 piulite – fluture prinse pe un cadru. 
3. Apoi piulita de pe usa trebuie scoasa. 

 
Amintiti-va sa curatati clapeta dintre focar si cos.  
Toate elementele cu filet trebuie sa fie lubrifiate inaintea fiecarei slabiri a suruburilor. 

De asemenea trebuie lubrifiate periodic si balamalele. 
 
 

Ventilatorul 
 

Ventilatorul asigura functionarea cazanului in regim de gazeificare si de aceea trebuie sa 
i se acorde o atentie deosebita. Paletele acestuia trebuie sa fie intotdeauna curate. 
Ventilatorul trebuie sa fie curatat periodic folosind o periuta din par.  

De asemenea clapeta gravitationala care inchide sectiunea dintre iesirea ventilatorului si 
interiorul cazanului trebuie controlata periodic sau ori de cate ori se constata o supraincalzire 
a cazanului in perioadele de stationare a ventilatorului. Accesul in zona clapetei se face prin 
demontarea intregului suport al ventilatorului de pe partea frontala. 

Un tiraj prea mare al cosului poate sa intretina circulatia, prin interiorul cazanului, a unui 
debit suplimentar de aer ceea ce duce, de asemenea la supraincalzire.  

Prin modificarea sectiunii de intrare in ventilator se poate regla puterea nominala a 
cazanului la valoarea necesarului de caldura a cladirii. 

 
Atentie ! Functionarea cazanului cu usa inferioara  deschisa este interzisa. 
 
 

Conservarea cazanului 
 

Cazanul trebuie sa fie conservat perfect pe perioada in care nu este folosit. Camera 
interioara a cazanului, tevile de fum (schimbatorul de caldura) si clapeta dintre focar si cos 
vor trebui sa fie curatate cu atentie. Dupa curatare, cazanul va trebui sa ramana deschis 
pentru o mai buna aerisire. 



 19 

1. ORLAN STANDARD – regulatorul RK 2001 R4E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nr. 13 – Regulatorul RK 2001 R4E 
 

Caracteristici regulator 
 

 Regulatorul electronic este destinat controlului temperaturii apei din cazan si al 
functionarii elementelor de executie (pompa de circulatie si ventilator). 
 Regulatorul masoara temperatura apei di cazan, pe care o afiseaza pe ecran si de 
asemenea actioneaza asupra pompei de circulatie si a turatiei ventilatorului in functie de 
evolutia parametrilor. 
 Regulatorul este echipat si cu un termostat de camera (sonda de temperatura) pentru a 
asigura mentinerea si reglarea cu precizie a temperaturii in spatiul de incalzit al camerei. 
 

 
Setarea regulatorului 

  
Inainte de a conecta regulatorul la reteaua de curent electric (230 V / 50 Hz) trebuie sa 

stabiliti daca regulatorul va lucra cu pompa de circulatie sau nu. 
Daca optati pentru functionarea cu pompa, inainte de montarea regulatorului in tabloul 

de comanda al cazanului, se va conecta pompa in mod corespunzator, la regleta din spatele 
regulatorului, clemele  « POMPA INCALZIRE CENTRALA ». 

Inainte de a introduce regulatorul in locasul prevazut pentru el trebuie sa ne asiguram 
ca senzorul de masurare a temperaturi apei din cazan nu a iesit din locasul de masurare. 
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Atentie ! Inainte de montarea regulatorului se va verifica daca priza de impamantare 
exista si are valoarea corecta : max. 4 ohmi. 

 
Atentie ! La un regulator pot fi conectate un ventilator si o pompa de max. 250 W 

fiecare. 
 
 

Figura nr. 14 – Regulatorul RK 2001 R4E – panou frontal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Intrerupator general 
2. Indicator temperatura cazan 
3. Indicator stare  cazan 
4. Indicator supraincalzire cazan 
5. Led termostat camera 

6. Selector termostat cazan 
7. Led pompa circulatie 
8. Led lipsa combustibil 
9. Selector termostat camera 

 
Date tehnice regulator 

 
Alimentare     230V +/- 10 % 
Putere utila     < 4 VA 
Domeniu masurare temperatura 0-99 +/- 10C 
Indicator masurare temperatura  KTY 81-210 
Domeniu reglare temperatura  65 – 800C 
Putere maxima absorbita  1 A / 220 V 
 
 
 



 21 

Conexiunile regulatorului 
 

Borna de conexiune la reteaua de alimentare cu energie electrica precum si borna 
pentru dispozitivul de siguranta se afla in partea posterioara a regulatorului. Pe aceeasi parte 
se afla si borna termostatului de camera si butoanele de reglare manuala. 

 
 
 Figura nr. 15  -  Panoul regulatorului – vedere din spate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P1  -  buton pentru reglarea turatiei ventilatorului in faza de pornire (cand apa din cazan este inca 

rece). 
P2  -  buton pentru reglarea frecventei de pornire a ventilatorului in cazul in care temperatura apei a 

depasit valoarea setata.  
Operatia este necesara pentru a fi eliminate periodic, gazele acumulate in focar, in cazul in care, desi 

exista lemne in cazan, ventilatorul s-a oprit datorita atingerii limitei de temperatura.  
S1  - regleta de conexiuni pentru intrari : 
 - pe conectorii 1 si 3 se leaga temostatul (sonda) de ambient. In cazul in care nu exista 

termostat de ambient, bornele se scurtcircuiteaza. 
 - pe conectorii 1 si 2 se leaga comanda unei vane cu doua, trei cai. Daca servomotorul vanei 

accepta comanda ON/OFF, se leaga direct comanda vanei, daca nu pe aceste borne se leaga bobina unui 
releu cu contacte ON/OFF. 

S2  - regleta pentru iesiri. Contactele de comanda suporta puteri maxime de 250 W (1,5 A, 220 V). 
Pentru puteri mai mari ale elementelor conectate se vor folosi relee intermediare. 
 

 
Descrierea functionarii regulatorului 

 
Regulatorul poate actiona asupra turatiei ventilatorului si a pompei de circulatie 

pentru ca temperatura apei din cazan sa ajunga cat mai rapid la valoarea setata pe 
potentiometrul de pe panoul frontal (poz. 6 din fig. Nr. 14). 
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Dupa alimentarea la retea (butonul pornit / oprit pe pozitia I) si daca cazanul nu este in 
supratemperatura (LED-ul 4 din fig. 14  - aprins), regulatorul comanda inceperea procesului 
de ardere in cazan, acest lucru fiind semnalizat prin aprinderea LED-ului verde de pe afisaj 
(poz. 3 din fig.14). Procesul de ardere se opreste atunci cand temperatura din cazan atinge 
valoarea setata, iar LED-ul verde se stinge. 

Daca, dupa punerea sub tensiune, temperatura nu atinge valoarea de 650C timp de 2 
ore de functionare a cazanului, regulatorul opreste ventilatorul si indica « lipsa de 
combustibil » prin aprinderea LED-ului 8 din fig. 14 (arderea nu se desfasoara corect sau 
cantitatea de lemne nu este suficienta). 

In timpul functionarii, regulatorul indica temperatura apei din cazan si controleaza 
viteza ventilatorului dupa cum urmeaza: 

• dupa pornire, atat timp cat temperatura apei din cazan ramane sub 600C, 
ventilatorul functioneaza la turatia setata prin butonul P1 de pe spatele 
regulatorului. Daca temperatura creste peste 600C  ventilatorul functioneaza cu 
100 % din turatia sa maxima sau in modulatie, astfel: 

-  daca temperatura din cazan este mai mica decat cea setata cu mai mult 
de 100C, atunci ventilatorul lucreaza cu 100 % din turatia maxima. 
-  daca temperatura din cazan este mai mica decat cea setata, cu o valoare 
intre 0º ÷ 100C atunci regulatorul reduce viteza ventilatorului invers 
proportional cu aceasta diferenta dar nu mai putin de 40 % din turatia sa 
maxima (modulatie de putere). 

• daca temperatura din cazan este mai mare sau egala cu cea setata, atunci 
ventilatorul se opreste. 

• ventilatorul se va pune din nou in functiune cand temperatura din cazan coboara 
sub temperatura setata, cu 50C. 

• pentru a evita acumularea de gaze arse in cazul in care cazanul nu functioneaza 
(nu exista cerere de caldura), regulatorul comanda pornirea ventilatorului la 
fiecare 1÷9 minute, eliminand gazele arse timp de 5 secunde. Perioada de 
functionare a ventilatorului poate fi setata prin reglajul potentiometrului P2 din 
spatele panoului, valoarea aleasa putand fi vizualizata (afisaj P1.....P9, P-) pe 
ecranul regulatorului ; alegand  P-  functia este anulata. 

 
Functionarea pompei de circulatie are loc dupa urmatorul protocol : 

• in faza de pornire, in timpul incalzirii cazanului, pompa nu functioneaza pana 
cand temperatura apei ajunge la 650C; 

• daca temperatura din cazan depaseste valoarea de 650C, pompa incepe sa 
functioneze. Cand temperatura apei din cazan scade sub 600C, pentru a evita 
racirea excesiva, formarea condensului si, implicit depunerea gudronului pe 
partile metalice a cazanului, pompa se opreste ; 

• daca temperatura mediului ambient ajunge la valoarea setata pe potentiometrul 
(poz. 9) de pe panoul regulatorului electronic pompa de circulatie se opreste. 
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Lipsa combustibilului 
 

 Daca temperatura din cazan scade sub 650C si aceasta situatie persista 30 min., atunci 
regulatorul opreste ventilatorul si aprinde indicatorul « lipsa combustibil ». Acest lucru 
inseamna ca lemnele din focar s-au consumat si cazanul trebuie realimentat. 
 Pentru reincarcarea cazanului cu lemne trebuie sa respectati pasii indicati in 
paragraful ‘Realimentarea cu lemna a cazanului’.  

 
 

Supraincalzirea cazanului 
 

 Daca temperatura apei din cazan depaseste 850C, regulatorul opreste functionarea 
ventilatorului si aprinde indicatorul de supraincalzire. In aceasta situatie trebuie sa efectuati 
urmatoarele operatii : 

• asteptati pana cand temperatura apei din cazan scade; 
• eliminati cauza supraincalzirii cazanului (de exemplu lipsa apei); 
• asteptati pana cand indicatorul supraincalzire cazan incepe sa clipeasca ; 
• rotiti selectorul termostatului pentru temperatura apei din cazan spre stanga. 

 
Atentie!  Umplerea cu apa trebuie facuta doar daca temperatura apei din cazan ajunge sub 
400C. 
 
Atentie !  Daca temperatura apei din cazan ajunge sub 600C inaintea stingerii indicatorului 
de supraincalzire, regulatorul comanda repornirea arderii in cazan. 
 
Atentie !  Regulatorul este echipat in interior cu un termostat de protectie suplimentar care 
previne depasirea temperaturii de siguranta a cazanului. Cand temperatura apei in cazan  
creste cu peste 100C fata de cea setata – regulatorul deconecteaza in mod automat 
ventilatorul. Acesta intervine in situatia in care datorita unei defectiuni, sonda de 
temperatura a regulatorului nu opreste ventilatorul la atingerea temperaturii setate.  

 
 

Montarea termostatului de camera 
 

 Regulatorul RK 2001E permite montarea unei sonde rezistive de temperatura pentru 
ambient (livrata intotdeauna impreuna cu cazanul). Sonda citeste valoarea temperaturii in 
interiorul cladirii (se va monta intr-o incapere reprezentativa pentru aprecierea corecta a 
temperaturii medii a cladirii) si prin comparare cu valoarea setata de utilizator pe butonul 
temperaturii de ambient (poz. 9 din fig. 14), regulatorul va opri / porni pompa de circulatie si 
ventilatorul astfel incat cele doua valori sa fie egale.  Atingerea temperaturii setate,  in 
ambient, este indicata prin LED-ul nr. 5 din fig. 14. Functionarea / oprirea pompei de 
circulatie este semnalizata prin LED-ul nr. 7 din aceiasi figura.  
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Atentie! Pe bornele de conectare ale sondei de temperatura poate fi conectat si un termostat 
clasic cu comanda prin contact fara tensiune.  
 
Atentie ! Daca nu se monteaza nici sonda si nici termostat cele doua borne trebuiesc 
scurtcircuitate cu o punte direct pe bornele regulatorului. 
 
 

Defectiuni 
 

 Daca se constata o defectiune, ventilatorul si pompa de circulatie sunt in mod automat 
scoase din functiune ; informatia corespunzatoare este afisata pe ecranul regulatorului. 
 In cazul defectarii regulatorului dumneavoastra, va rugam sa-l scoateti din functiune si 
sa contactati societatea de service.  
 

Caracteristici functionare ventilator 
 

Ventilatorul isi adapteaza turatia  la temperatura apei din cazan. Cu 100C inainte de 
atingerea  temperaturii setate, ventilatorul functioneaza in mod modulant, scazand viteza de 
rotatie pe masura ce temperatura creste. 

 
 
 
 

  Figura nr. 16 – Cabluri  electrice 
 
 
 

A. Cablu alimentare ORLAN 18, 25, 40, 60, 
80; lungime 3 m; 

 
B. Conductor pentru ventilator ORLAN 18, 

25 ; lungime 1,80 m ; 
 

C. Conductor pentru ventilator ORLAN 40 ; 
lungime 2,30  m ; 

 
D. Conductor pentru ventilator ORLAN 80 ; 

lungime 2,50÷0,70  m ; 
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ANEXA REFERITOARE LA ORLAN SUPER 1 
 
COMPONENTE SUPLIMENTARE DIN DOTAREA CAZANULUI ORLAN SUPER 1 
 
Cazanul ORLAN SUPER 1 este dotat suplimentar cu un dispozitiv automat de curatare a 
drumurilor de fum ale schimbatorului principal  de caldura si o serpentina de racire amplasata pe 
corpul cazanului. 
 
DISPOZITIV DE PROTECTIE TERMICA (SERPENTINA DE RACIRE) 
 
Serpentina  de racire este o teava din otel introdusa in spatiul de deasupra camerei superioare, 
direct in agentul termic. Capetele serpentinei sunt scoase in exterior, in partile laterale ale 
cazanului, prin doua stuturi filetate.  Serpentina de racire poate fi legata la reteaua  de alimentare 
cu apa rece printr-un termoventil de siguranta. Acesta va fi astfel conectat incat sa deschida in 
cazul in care temperature apei din cazan ajunge la 95ºC. Sonda vanei termostatate se introduce 
intr-un orificiu prevazut special in partea de sus a cazanului si astupat, initial cu un dop de 1/2’ 
filetat in peretele exterior. 
In cazul in care sursa de apa nu este sigura (cazul unui hidrofor care nu mai asigura presiune 
suficienta cand se opreste tensiunea electrica) va fi prevazut un accumulator de apa rece montat 
deasupra cazanului, racirea efectuandu-se prin cadere libera (Fig.17). 
 
CURATARE CAZAN 
 
Sistemul de curatare mentine drumurile de fum ale schimbatorului de caldura curate. 
Elementele de curatare sunt arcuri amplasate axial in tevile schimbatorului de caldura. Acestea 
sunt deplasate in sus sau in jos actionand maneta externa. 
Pentru a proteja schimbatorul de caldura impotriva depunerilor de carbon si gudron, 
trebuie sa utilizati maneta de curatare dupa fiecare incarcare cu lemne a cazanului. 
 
 
Fig. 17 – Schema de 
protectie la 
supratemperatura cu 
serpentina de racire 
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2 

3.INLOCUIREA  PARTILOR COMPONENTE ALE  
CAZANULUI 

 REGLARE  USA  CAZAN 
  Foto 1. Prezentarea usilor cazanului 
  Foto 2. Reglarea balamalei inferioare. 
  Foto 3. Reglarea balamalei superioare. 
  Foto 4. Slabirea piulitelor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMONTARE  USA  CAZAN 
 Foto 1. Usa deschisa 
 Foto 2. Usa demontata 
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INLOCUIREA SNURULUI DIN FIBRA CERAMICA DE LA SCHIMBATOR 
 

Foto 1. Demontarea 
panoului care acopera 
schimbatorul 
Foto 2. Scoaterea capacului 
schimbatorului. 
Foto 3. Indepartarea 
snurului din fibra ceramica 
de la capacul 
schimbatorului. 
Foto 4. Montarea unui snur 
din fibra ceramica nou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CURATAREA CAILOR DE GAZE ARSE(ORLAN STANDARD si ORLAN PLUS) 

 
Foto 1. Demontarea panoului 
care acopera schimbatorul 
Foto 2. Scoaterea capacului 
schimbatorului. 
Foto 3. Prezentare cazan cu 
capac deschis 
Foto 4. Curatarea tevilor de 
fum cu discul de curatare. 
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REGLAREA AERULUI SECUNDAR 
 

Foto 1. Demontarea 
carcasei ventilatorului. 
Foto 2. Slabirea 
suruburilor placutelor de 
reglare. 
Foto 3. Placutele de 
reglajse duc la capat de 
cursa prin insurubare 
pana la maxim (pozitie 
corespunzatoare aerului 
secundar minim). 
Foto 4. Reglarea aerului 
secundar prin 
desurubare : initial trei 
rotatii complete inapoi, 
apoi se regleaza in functie 
de culoarea flacarii. 
 
Atentie ! Dupa terminarea 
reglarii, contrapiulita 
trebuie stransa  cat de 
mult posibil. 

 
 
 
 

 
 

INLOCUIREA REGULATORULUI RK 2001 R4E 
 
Foto 1. Se scoate 
regulatorul de pe 
carcasa cazanului. 
Atentie ! Regulatorul 
este montat prin 
impingere. 
Foto 2. Demontarea 
capacului de la 
cablurile electrice. 
Foto 3. Conectarea 
regletei de borne. 
Foto 4. Scoaterea 
regletei cu borne. 
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INLOCUIREA VENTILATORULUI WBS 
 

 
 
 
Foto 1. Demontarea 
carcasei. 
 
Foto 2. Slabirea 
suruburilor. 
 
Foto 3. Deconectarea 
cablurilor electrice. 
 
Foto 4. Montarea unui 
nou ventilator. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEMONTAREA PLACII-SUPORT PENTRU VENTILATOR 
Foto 1. Demontarea 
carcasei. 
 
Foto 2. Slabirea 
suruburilor. 
 
Foto 3. Cazanul cu 
placa-suport deschisa. 
Canalele pentru aer 
primar si secundar sunt 
deschise. 
 
Foto 4. Placa-suport 
fara ventilator. 
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INLOCUIREA DUZEI 

 
Foto 1. Examinarea duzei in 
camera superioara a 
cazanului 
 
Foto 2. Indepartarea duzei 
vechi. 
 
Foto 3. Curatarea locasului 
duzei 
Atentie ! Daca noua duza nu 
se potriveste in locas, atunci 

aceasta trebuie rectificata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INLOCUIREA SNURULUI DIN FIBRA CERAMICA DE LA USA 
 

Foto 1 Identificarea imbinarii 
snurului din fibra ceramica. 
 
Foto 2. Indepartarea snurului 
din fibra ceramica uzat. 
 
Foto 3. Montarea unui snur din 
fibra ceramica nou. 
 
Foto 4. Imbinarea capetelor de 
snur din fibra ceramica. 
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Orlan STANDARD 
 Regulatorul RK 2001 R4E valideaza : 

- colaborarea cu pompa de circulatie ; 
- colaborarea cu senzorul pentru 

temperatura camerei ; 
- reglarea rotatiei ventilatorului ; 
- adaptarea puterii cazanului la conditiile 

concrete ; 
- colaborarea cu termostatul de camera ; 

Puteri disponibile: 18 kW, 25 kW, 40 kW, 60 
kW, 80 kW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orlan PLUS 
 Regulatorul A 3000 EV care tine cont 
de conditiile atmosferice valideaza : 

- colaborarea cu pompa de circulatie; 
- colaborarea cu senzorul pentru 

temperatura camerei; 
- reglarea rotatiei ventilatorului; 
- adaptarea puterii cazanului la conditiile 

concrete; 
- colaborarea cu acumulatorul de caldura; 
- colaborarea cu mecanismul de comanda 

al supapei de amestecare ; 
- posibilitatea reducerii temperaturii pe 

timpul noptii ; 
- posibilitatea de a programa temperatura 

pentru intreaga saptamana. 
Puteri disponibile: 18 kW, 25 kW, 40 kW, 60 
kW, 80 kW. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orlan SUPER 
 Regulatorul A 3000 EV care tine cont 
de conditiile atmosferice valideaza : 

- colaborarea cu pompa de circulatie; 
- colaborarea cu senzorul pentru 

temperatura camerei; 
- reglarea rotatiei ventilatorului; 
- adaptarea puterii cazanului la conditiile 

concrete; 
- colaborarea cu acumulatorul de caldura; 
- colaborarea cu mecanismul de comanda 

al supapei de amestecare ; 
- posibilitatea reducerii temperaturii pe 

timpul noptii ; 
- posibilitatea de a programa temperatura 

pentru intreaga saptamana. 
Atentie! ORLAN SUPER este in plus echipat 

cu un sistem de curatare mecanica a corpului 
cazanului in interior ; este de asemenea echipat cu 
un dispozitiv de siguranta termica a cazanului 
(bobina). 
Puteri disponibile: 18 kW, 25 kW, 40 kW, 60 
kW, 80 kW.
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