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COMPLIMENTE … 
         …pentru alegerea făcută! 
 
LAMBORGHINI garantează nu numai calitatea produsului, ci şi eficienţa reţelei sale de 
asistenţă tehnică. 
 
PENTRU ORICE PROBLEMĂ APELAŢI LA CEA MAI APROPIATĂ REPREZENTANŢĂ 
LAMBORGHINI.  
 
 
                   

  
Citiţi cu atenţie instrucţiunile şi observaţiile din  prezentul manual întrucît conţine indicaţii 

importante referitoare la siguranţa instalaţiei ,utilizare şi întreţinere.Păstraţi cu grijă acest manual 
pentru orice consultări ulterioare. Instalarea trebuie să fie efectuată de către un personal calificat care 
va fi responsabil pentru respectarea normelor de siguranţă în vigoare. 
 
 
 

   

 

 
Cazanele Lamborghini ERA sunt avizate ISCIR – Bucureşti. 
 
Montajul şi punerea în funcţiune se vor face de către firme autorizate ISCIR. 
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE: 
 

Cazanele ERA sunt proiectate în conformitate cu normativele UNI-CIG  7271 şi CEI 61-50. Sunt 
aşadar în conformitate cu legea nr. 1083 din 6/12/71( norme pentru siguranţa instalaţiilor de gaz) şi a 
legii nr.46 din 5/3/90 (norme pentru siguranţa instalaţiilor). 

Pe lângă acestea,ERA corespunde legii nr. 10 din 9/1/91 N(norme pentru consumul 
energetic),fiind clasificabile în categoria “generatoare de căldură de înalt randament”. 

 
IMPORTANT: 

 
Instalarea cazanelor ERA trebuie să respecte normativele aflate în vigoare.Neîndeplinirea 

acestora şi ignorarea lor atrag după sine exonerarea firmei producatoare de la orice responsabilitate. 
   
AVERTISMENT:  
 
Cazanele ERA sunt cazane pe gaz de tip B 11BS  utilizabile pentru categoria de gaz II 2H3+ . 
 
Peste 35 kW sau  30.000 kcal/h putere termică focolară 

(în cazul unuia sau mai multor cazane instalate în aceeaşi încăpere ), cazanele ERA trebuie să 
fie aşezate în centrala termică.Normativa de referinţă este Decretul Ministerial din 12/apr/96 ,al 
ministerului de interne. 
 
Sub 35 kW sau 30.000 kcal/h putere termică focolară 

Cazanele ERA nu pot fi instalate în camere normale de locuit,dar pot fi instalate în locuri 
adecvate din punct de vedere tehnic sau în afara locuinţei. ( DPR din 26 aug 1993, nr 412 valabilă în 
toate cazurile cu excepţia înlocuirii cazanului.) Normativele de referinţă pen-tru instalare sunt UNI-
CIG 7129 şi UNI-CEG 7131. 
 Cazanele sunt adecvate referitor la ceea ce priveşte dispozitivul de siguranţă şi emisiile 
produse în urma combustiei, conform normelor UNI-CIG 7271 FA-2 ( publicată în “ Gazeta  oficială 
din 03/05/93 ) 
 
ASIGURAŢI-VĂ CĂ:  
 

-    este aleasă camera potrivită instalaţiei 
- sunt respectate condiţiile necesare de aerisire 
- legătura la coşul de fum este în perfectă stare 
- să se asigure o regularizare a evacuării fumului produs în urma combustiei, iar construcţia 

şi tirajul hornului să fie în conformitate cu normativul în vigoare UNI-CIG 9615. 
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GENERALITĂŢI 
 

ERA sunt cazane din fontă de înalt randament,cu tiraj natural, aprindere electronică  şi 
control al flăcării prin ionizare 
Corpul cazanului este construit din: 

- un element de capăt stâng 
- un număr variabil de elemenţi intermediari 
- un element de capăt drept 

asamblate cu niple din oţel St 37-2 DIN 1626 
 Arzătorul este cu aer aspirat, realizat din oţel inox ; functionează pe gaz metan sau GPL 
 Cazanele ERA – PK sunt dotate de serie cu pompă de circulaţie şi vas de expansiune 
 
MODELE 
 

  Putere utilă    Dimensiuni    
Model Elemenţi Kcal/h kW L M HI HII HIII 

ERA 18 3 15.500 18 450 80 370 - 530 
ERA 27-27 PK 4 23.200 27 450 90 370/280 395 PK 530/455 
ERA 31-31 PK 5 27.100 31,5 600 75 370/280 395 PK 530/455 

ERA 45 6 38.700 45 600 75 370 - 530 
ERA 54 7 46.400 54 800 120 370 - 530 
ERA 63 8 54.200 63 800 120 370 - 530 
     

 
 
                                                                                     ERA PK                              ERA 
 
a   TUR INSTALAŢIE       3 / 4 “                                   1 “ 
b   RETUR INSTALAŢIE                                             3 / 4 “                                   1 “ 
g    GAZ                                                                         3 / 4 “                              3 / 4 “ 
c    ROBINET DE GOLIRE                                          1 / 2 “                                    -  
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DATE TEHNICE 
 

ERA  27PK 31PK 18 27 31 45 54 63 
Număr de elemenţi  4 5 3 4 5 6 7 8 
Putere termică focară kW 29,8 34,8 19,9 29,8 34,8 49,7 59,6 69,5 
Putere termică utilă kW 27 31,5 18 27 31,5 45 54 63 
Număr de injectoare  3 4 2 3 4 5 6 7 
Ø diuze arzător          
Metan    G 20 mm 2,70 2,60 2,70 2,70 2,60 2,60 2,60 2,60 
GPL      G 30/ G 31 mm 1,55 1,45 1,55 1,55 1,45 1,55 1,55 1,55 
Presiune de alimentare          
Metan    G 20 mbar 20 20 20 20 20 20 20 20 
GPL      G 30/ G 31 mbar 30/37 30/37 30/37 30/37 30/37 30/37 30/37 30/37 
Presiunea gazului la arzător          
Metan    G 20 mbar 11,6 10,1 11,6 11,6 10,1 13,2 13,2 13,2 
GPL      G 30/ G 31 mbar 28/35 28/35 28/35 28/35 28/35 28/35 28/35 28/35 
Consum de gaz          
(funcţionare continuă)       G 20 m3/h 3,15 3,69 2,11 3,15 3,69 5,26 6,31 7,36 
(15o C;1013 mbar) metan G 30 Kg/h 2,35 2,75 1,57 2,35 2,75 3,92 4,71 5,49 
GPL                              G 31 Kg/h 2,31 2,71 1,54 2,31 2,71 3,86 4,63 5,39 
Ø coş de fum mm 130 150 110 130 150 150 180 180 
Depresiune necesară pt. 
Ieşirea fumului  

Pa 1 1 1 1 1 1 1 1 

Alimentare electrică    230 V ~ - 50 Hz      
Putere absorbită W 110 110 16 16 16 16 16 16 
Conţinut de apă Litri 14 17 11 14 17 20 23 26 
Temperatura maximă a apei oC 90 90 90 90 90 90 90 90 
Presiunea max. de lucru bar 3 3 3 3 3 3 3 3 
Capacitatea vasului de 
expansiune 

Litri 10 10 - - - - - - 

Cantitatea maximă de fum g/s 18 26 13 18 26 28 41 43 
Temperatură ful oC 136 115 130 136 115 146 126 135 
Greutate  kg 137 156 107 126 145 167 191 211 
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PIERDERI DE SARCINĂ PE CIRC. DE APĂ 

 
PREVALENŢA DISPONIBILĂ LA RACORDURI 

( versiune PK ) 
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COMPONENTE ŞI ACCESORII 
 
ROBINEŢI DE GAZ UTILIZAŢI 
 
TIP DE GAZ                   METAN                         GPL 
ERA 18                                  SIT NOVA 822                  SIT NOVA 822 
ERA 27 – (PK)                      SIT NOVA 822                  SIT NOVA 822 
ERA 31 – (PK)                      SIT NOVA 822                  SIT NOVA 822 
ERA 45                             SIT NOVA 822                  SIT NOVA 822 
ERA 54                                  SIT NOVA 822                  SIT NOVA 822 
ERA 63                                  SIT NOVA 822                  SIT NOVA 822 
 
 
PANOUL DE COMANDĂ 

 
 
ANOMALII: 
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FUNCŢIONARE 
 
FUNCŢIONARE  ANTI – INGHEŢ 
 
Pentru temperaturi ale cazanului mai mici / egale cu 5º C  se porneşte cazanul şi pompa de 
recirculare de pe circuitul de încălzire.Odata ajuns la temperatura de 20º C se opreşte pompa de 
circulaţie de pe circuitul de încălzire şi se activează pentru 3 minute pompa de circulaţie pentru 
boiler. La terminarea ciclului cazanului se repoziţionează în stand-by. 
 
FUNCŢIA DE RECIRCULARE LA SUPRATEMPERATURĂ 
 
In cazul în care temperatura apei din cazan este egală / mai mare de 92º C ,circuitul electronic 
activează pompa de recirculare de pe circuitul de încălzire ,dacă cererea de căldură vine de la 
instalaţie sau pompa decirculaţie pentru circuitul de A.C.S. 
Pompa de circulaţie (pe circuitul de încălzire sau A.C.S.) rămânând activă până când temperatura va 
fi mai mică sau egală cu 90º C. 
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SCHEME ELECTRICE 
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INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE ŞI FUNCŢIONARE 
 
CAMERA CAZANULUI 
Incăperea în care se va instala cazanul trebuie să corespunda normativelor în vigoare (putere termică 
până la 35 kW :UNI-CIG 7129 sau 7131 ;putere termică peste 35 kW:DM 12 aprilie 1996 a 
ministerului de interne) cu o atentie sporita la respectarea specificaţiilor referitoare la deschiderile de 
aerisire spre exterior unde nu exista riscuri grave pentru utilizatori pentru o functionare 
necorespunzatoare a cazanului. 
LEGAREA LA INSTALAŢIA DE GAZ 
Legaturile cazanului la instalatia de gaz trebuie facute în conformitate cu normele în vigoare. 
Pentru determinarea diametrelor tubului trebuie consultate tabelele UNI ţinând cont de puterea 
termică şi de datele tehnice ale cazanului prezentate anterior. 
LEGAREA LA CIRCUITUL HIDRAULIC 
Legarea cazanului la circuitul hidraulic trebuie făcută în conformitate cu normele aflate în 
vigoare(decretul ministerului 1/12/75).In cazul unei ape dure (peste 20º franceze) este necesară 
umplerea instalaţiei cu apă tratată.In cazul în care este necesara utilizarea antigelului trebuie să fiţi 
atenţi la procentul propus de către producător în funcţie de temperatura minimă prevăzută şi totodată 
se va acorda o atenţie sporită pentru obţinerea unui amestec perfect între apă şi antigel. 
Pompa de circulaţie montată pe ERA PK este în trei viteze. 
In graficele de mai jos sunt raportate pierderile de sarcină a cazanelor şi prevalenţele disponibile la 
racorduri: 
                                       
    PIERDERI DE SARCINĂ PE CIRC. DE APĂ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

PREVALENŢA DISPONIBILĂ LA RACORDURI 
                     ( versiune PK ) 
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LEGAREA CAZANULUI LA COŞUL DE FUM 
 
Legarea cazanului la coşul de fum trebuie făcută cu un tub rigid şi să corespundă normelor în 
vigoare atât ca formă cît şi ca materiale. 
Termostatul de fum a fost prereglat ,iar elementul sensibil a fost poziţionat în aşa fel încât 
dispozitivul să intervină în timpii maximi prevăzuţi de norme .Este aşadar absolut interzisă 
modoficarea poziţiei atât a bulbului cât şi a legăturilor electrice sau înlocuirea cu altele decât cele 
originale. 
 
MONTAJUL MANTALEI 
Cazanele ERA sunt furnizate cu mantaua montată.Legăturile electrice şi hidraulice pot fi făcute fără 
a fi absolut necesară montarea şi demontarea mantalei. 
Prin simpla deschidere şi îndepărtare a părţii din faţă se pot efectua toate operaţiile. 
 
INAINTE DE APRINDERE ŞI REGLAJUL CAZANULUI 
Controlaţi dacă instalaţia şi cazanul sunt pline cu apă şi perfect aerisite.Luaţi şurubul de la priza de 
presiune a valvei de gaz şi inseraţi un manometru cu coloană de apă. Deschideţi robinetul de gaz. 
Controlaţi dacă presiunea de gaz în amonte este egală sau puţin peste 20 mbar.(Atenţie: dacă 
presiunea este peste 37 mbar(379 mm c.a.) trebuie să interveniţi sau să inseraţi un reductor de 
presiune în amonte de cazan sau de camera cazanului sau să  apelaţi distribuitorul). 
Puneţi întrerupătirul general în poziţia  I după ce aţi controlat dacă aveţi tensiune la reţea.(becul 
pentru semnalizarea tensiunii trebuie să fie aprins înainte de pornirea întrerupătorului). 

- reglaţi termostatul cazanului temperatura dorită . gazul va începe să iasă afară în arzătorul 
principal şi ,în acelaşi timp,electrodul de aprindere va produce o scânteie necesară 
aprinderii. 

Dacă acestea nu au loc,verificaţi dacă la cazan ajunge tensiune. 
- dacă tensiunea ajunge şi este cea indicată 
- dacă nu ajunge tensiune controlaţi întrerupătorul general,termostatul de fum,termostatul 

de cameră ,sonda de reglaj a instalaţiei. 
            -controlaţi dacă lungimea scânteii are aprox. 5 mm şi ţâşneşte peste flacăra de aprindere şi dacă 

diuzele pentru gaz sunt prezente pe arzător . După max. 10 sec aprinzătorul îşi încetează 
funcţionarea iar arzătorul principal rămâne aprins. 
Dacă în prezenţa scânteii arzătorul pricipal nu se aprinde ,verificaţi dacă: 

- instalaţia de gaz este complet oprită 
- ajunge tensiune la robinetul de gaz 

Dacă arzătorul se aprinde dar continuă să producă scântei şi după câteva secunde, centrala de 
ionizare intrând în blocaj,verificaţi dacă: 

- la bornele tabloului de comandă nu sunt unite faza cu nulul 
- electrodul de ionizare nu are legătură la pământ printr-o crăpătură a ceramicii , datorită 

unei poziţionări incorecte sau datorită prezenţei umidităţii 
- legătura la pământ a instalaţiei este bună, firul de pământare conectat la arzător este 

corect fixat 
-opriţi cazanul de la întrerupătorul general. Rotiţi şurubul de la priza de presiune de pe robinetul de 
gaz. Reşurubaţi şurubul de la priza de presiune în interior. Când arzătorul este complet reaprins, 
reglaţi presiunea gazului în arzător conform valorilor indicate în tabelul cu date tehnice . sigilaţi 
reglajul efectuat. 
-opriţi arzătorul de la întrerupătorul general. Aşteptaţi aprox. 30 de secunde. Reaprindeţi arzătorul şi 
controlaţi valorile presiunii la aprinderea lentă. 
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MODIFICAREA TIPULUI DE GAZ 
Cazanele ERA sunt livrate în versiunea adaptată pentru funcţionarea pe gaz metan. 
In cazul în care dorim să funcţioneze pe GPL , va fi nevoie de un kit de transformare de la metan la 
GPL.  
 
CAZAN                                                                 NR. / Ø  DIUZĂ 
 
ERA 18                           2 / 1,55 
ERA 27                3 / 1,55       
ERA 31                                               4 / 1,45 
ERA 45                                                                      5 / 1,55 
ERA 54                                                                      6 / 1,55 
ERA 63                                                                      7 / 1,55    
 
Transformarea de la gaz metan la GPL 

- înlocuţi diuzele arzătorului  
- scoateţi reductorul de presiune ,înşurubaţi-l la maxim şi înlocuiţi dopul reductorului de 

presiune cu cel ( fără gaură) prezent în kit 
- controlaţi presiunea în amonte la priza de presiune şi reglaţi reductorul de presiune al 

instalaţiei în aşa mod încât să aveţi presiunea indicată în tabelul cu date tehnice 
- controlaţi dacă presiunea în aval ( la arzător) corespunde cu cea indicată în tabelul cu date 

tehnice. Sigilaţi şurubul la reglajul făcut. 
- Inlocuţi valorile de pe plăcuţa cazanului cu cele noi  

 
Transformarea de la GPL la metan 

- înlocuţi diuzele arzătorului  
- reglaţi presiunea la arzător după cea indicată în tabelul cu date tehnice 
- sigilaţi reglajul făcut  
- Inlocuţi valorile de pe plăcuţa cazanului cu cele noi  

 
 
REGLAJUL  
 

 
 

 
 
 
 
 
LEGENDĂ: 
 
1 – Electrovalvă 
2 – Priză presiune 
3 – Reglaj gaz arzător 
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- opriţi cazanul de la întrerupătorul general.Deşurubaţi şurubul de la priza de presiune din 
aval de robinet. Montaţi manometrul cu coloană de la priza de presiune în interior.Porniţi 
întrerupătorul general. 

- Poziţionaţi selectorul iarnă-vară pe poziţia iarnă (asiguraţi-vă că ceasul şi termostatul de 
ambient sunt închise). Reglaţi şurubul de deasupra dopului 3 la o valoare a presiunii ce 
corespunde puterii termice dorite. 

 
CONTROLUL TERMOSTATULUI DE FUM 
 
După ce aţi efectuat toate operaţiile este obligatorie efectuarea controlului eficienţei termostatului de 
fum în modul următor: 

- scoateţi tubul dintre cazan şi coşul de fum, acoperiţi orificiul de evacuare a fumului de la 
cazan cu un material adecvat(materialul trebuie să reziste la o temperatură de aproximativ 
300 ºC). 

 
- porniţi cazanul după ce aţi deschis toate ferestrele camerei  

 
- aşteptaţi 2 minute ,după care arzătorul se opreşte şi se aprinde ledul care semnalizează 

defecţiunea la termostatul de fum ( dacă acest lucru nu are loc , înlocuiţi termostatul de 
fum cu altul original) 

 
- închideţi întrerupătorul general şi robinetul de gaz 

 
- puneţi la loc tubul dintre cazan şi coşul de fum 

 
 
- aşteptaţi să se răcească bulbul termostatului de siguranţă fum  ( aproximativ 10 minute) 
 
-  rearmaţi termostatul de fum 

 
- porniţi din nou cazanul 
 
DACĂ SE APRINDE BECUL ŞI SE DECLANŞEAZĂ TERMOSTATUL DE FUM IN 
TIMP CE CAZANUL , CONECTAT REGULAMENTAR LA COŞUL DE FUM, ESTE 
IN FUNCŢIUNE , TREBUIE SĂ VERIFICAŢI EFICIENŢA COŞULUI. 
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FUNCŢIONAREA ŞI INTREŢINEREA CAZANULUI 
 
Utilizatorul poate efectua exclusiv următoarele manevre: 

- controlul cantităţii de apă din cazan şi din instalaţie ( cel puţin o dată pe săptă mână) 
- deblocarea pompei de circulaţie , atunci când este cazul, dacă aceasta a rămas inactivă 

pentru o perioadă mai lungă de 15 zile.[ Inchideţi întrerupătorul general, desfaceţi şurubul 
cromat de pe circulator ( este normală scurgerea unei mici cantităţi de apă) şi eliberaţi 
rotorul cu o şurubelniţă]. 

- Deblocarea termostatului de siguranţă şi a butonului de blocaj ,atunci când cazanul este 
blocat 

- In cazul în care aveţi dubii sau se repetă de mai mult de trei ori blocajul cazanului , 
chemaţi un tehnician  

 
PORNIREA CAZANULUI 

- deschideţi robinetul de gaz 
- porniţi întrerupătorul general 
- reglaţi temperatura dorită , gazul începe să iasă în arzătorul principal şi ,în acelaşi timp, 

electrozii de aprindere produc scânteie  
- după max. 10 secunde electrozii de aprindere îşi încetează funcţionarea ,iar arzătorul 

principal rămâne aprins  
- dacă pe durata perioadei de aprindere se iveşte vreo anomalie sau după ce aţi efectuat 

toate manevrele nu se produce aprinderea cazanului , trebuie să apelaţi la un tehnician 
specializat 

 

 
 
  
 
 

 

 
 
 
 

LEGENDĂ: 
 
1 – Electrovalvă 
2 – Priză presiune 
3 – Reglaj gaz arzător 
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OPRIREA CAZANULUI 
 
Inchideţi întrerupatorul general. 
Inchideţi robinetul de gaz aflat în afara cazanului sau în camera cazanului. 
 
ATENŢIE: Dacă o parte a instalaţiei sau cazanul sunt într-un mediu în care temperatura poate să 
scadă sub 0ºC este absolut necesar să umpleţi instalaţia cu antigel. 
 
RECOMANDĂRI 
In fiecare an este necesar un control efectuat de către un tehnician specializat pentru  a verifica 
eficienţa cazanului , gradul său de uzură şi pentru o curăţire atentă a acestuia. 
 
CURĂŢAREA CAZANULUI 
Pentru curăţarea cazanului este indicat să apelaţi la un tehnician. 
Curăţarea cazanului trebuie efectuată în modul următor: 

- scoateţi arzătorul din corpul cazanului 
- demontaţi capacul de fum ,curăţaţi pasajul de trecere a fumului printre elemenţii 

cazanului 
- curăţaţi coşul de fum 

Pentru curăţarea mantalei de praf ,utilizaţi doar o cârpă puţin umedă. 
          Opriţi alimentarea electrică înainte de a efectua aceste operaţiuni. 
 
TERMOSTATUL DE FUM 
Repunerea în funcţiune a cazanului 
O eventuală intervenţie a termostatului de fum este semnalată de aprinderea becului prezent pe 
panoul de comandă. 
Pentru repunerea în funcţiune a cazanului realizaţi următoarele : 

- deconectaţi cazanul de la reţeaua electrică (prin scoaterea  din priză) 
- scoateţi capacul cazanului pentru a avea acces la termostat 
- scoateţi , deşurubaţi, capacul de plastic de pe panoul portinstrumente 
- apăsaţi butonul roşu  
- puneţi la loc capacul din plastic şi cel al mantalei 
- introduceţi ştecherul în priză 
 

Atenţie : dacă această manevră trebuie repetată de mai mult de trei ori ,trebuie neaparat să 
apelaţi la un tehnician calificat pentru a controla eficienţa termostatului.In cazul în care 
termostatul nu prezintă deficienţe , terbuie să fie verificat coşul de fum ( de către un 
instalator).Dacă tirajul coşului de fum este insuficient , este necesară potrivirea acestuia. 
 
INTERDICŢIE: termostatul de siguranţă a fost prereglat ,iar elementul său sensibil a fost 
poziţionat în aşa mod încât dispozitivul să intervină în timpul maxim de siguranţă prevăzut în 
normele aflate în vigoare. Aşadar ,este absolut INTERZISĂ orice modificare în orice mod a 
poziţiei sale , bulbului şi a legăturilor electrice. 
Este astfel interzisă înlocuirea termostatului cu un altul neoriginal.   
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