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casane pe peleti
Kepo Comfort 15 - Caracteristici tehnice

Greutate kg AC 218 /MC 205

Înălț ime mm 1155

Lăț ime mm 600

Adâncime mm 790

Diametrul conductelor de fum mm 80

Aerisire mbar 0,10

Capacitate rezervor de peleț i kg 40

Consumul de energie electrică la începutul consumului W 400

Consumul de energie electrică în timpul consumului W 70

Consum de energie în regimul stand by W 4

Tensiunea nominală Vac 220-240

Frecvența nominală Hz 50

Diametrul conductei de apă ̋ 1

Diametrul țevii pentru supapa de siguranță ̋ 1/2

Debitul pompei l/h 1300

Vas de expansiune l 5

Temperatura gazelor evacuate în modul nominal °C 122,50

Temperatura gazelor evacuate în modul de funcț ionare minim °C 67,20

Cantitatea de apă din cazan l 42

Puterea cazanului kW min 3,80 -max 14,40

Consumul de peleț i kg/h min 0,87 -max 3,25

Consumul energiei % min 90,20 -nominal 90,70

Intervalul de reglare a temperaturii apei °C min 60 -max 80

Temperatura minima a returului apei °C 50

Presiunea apei în cazan bar min 0,60 -max 2,50

Clasa de peleț i recomandată EN303-5:2021 C1 -A1

Clasa cazanului - 5

Eficiența energetică a cazanului - A+

Suprafață încălzită m² 50-100

NOTĂ – În table este redată puterea recomandată a cazanului în funcț ie de suprafața de încălzire. Factorii care influențează
determinarea puterii cazanului sunt: temperatura medie exterioară în timpul iernii, izolarea clădirii, temperatura setată în interiorul
clădirii, calculul sistemului de încălzirecentrală din interiorul clădirii. Fiecare instalaț ie și nevoile utilizatorilor sunt speciale și pe baza
acestora, expertul dvs. este obligat să calculeze pierderile de energie, să evalueze instalaț iile existente și pe baza acestora să
determine puterea cazanului pentru instalaț ia dvs.

Informaț ii despre marca CE
Organism de certificare: TUV Rheinland Polonia
Referință: 57581 / ET / 2015



Kepo Comfort 20 - Caracteristici tehnice

Greutate kg AC 255 /MC 248

Înălț ime mm 1280

Lăț ime mm 665

Adâncime mm 830

Diametrul conductelor de fum mm 80

Aerisire mbar 0,10

Capacitate rezervor de peleț i kg 62

Consumul de energie electrică la începutul consumului W 390

Consumul de energie electrică în timpul consumului W 110

Consum de energie în regimul stand by W 4

Tensiunea nominală Vac 220-240

Frecvența nominală Hz 50

Diametrul conductei de apă ̋ 1

Diametrul țevii pentru supapa de siguranță ̋ 1/2

Debitul pompei l/h 1300

Vas de expansiune l 8

Temperatura gazelor evacuate în modul nominal °C 119

Temperatura gazelor evacuate în modul de funcț ionare minim °C 63

Cantitatea de apă din cazan l 53

Puterea cazanului kW min 5,79 -max 18,50

Consumul de peleț i kg/h min 1,37 -max 4,56

Consumul energiei % min 88,45 -nominal 91,52

Intervalul de reglare a temperaturii apei °C min 60 -max 80

Temperatura minima a returului apei °C 50

Presiunea apei în cazan bar min 0,60 -max 2,50

Clasa de peleț i recomandată EN303-5 EN plus C1 -A1

Clasa cazanului - 5

Eficiența energetică a cazanului - A+

Suprafață încălzită m² 100-160

NOTĂ – În table este redată puterea recomandată a cazanului în funcț ie de suprafața de încălzire. Factorii care influențează
determinarea puterii cazanului sunt: temperatura medie exterioară în timpul iernii, izolarea clădirii, temperatura setată în interiorul
clădirii, calculul sistemului de încălzirecentrală din interiorul clădirii. Fiecare instalaț ie și nevoile utilizatorilor sunt speciale și pe baza
acestora, expertul dvs. este obligat să calculeze pierderile de energie, să evalueze instalaț iile existente și pe baza acestora să
determine puterea cazanului pentru instalaț ia dvs.

Informaț ii despre marca CE
Organism de certificare: TUV Rheinland Polonia
Referință: 57581 / ET / 2015

casane pe peleti



casane pe peleti

Kepo Comfort 25 - Caracteristici tehnice

Greutate kg AC 280 / MC 272

Înălțime mm 1430

Lățime mm 665

Adâncime mm 830

Diametrul conductelor de fum mm 100

Aerisire mbar 0,10

Capacitate rezervor de peleți kg 75

Consumul de energie electrică la începutul consumului W 503

Consumul de energie electrică în Èmpul consumului W 114

Consum de energie în regimul stand by W 4

Tensiunea nominală Vac 220-240

Frecvența nominală Hz 50

Diametrul conductei de apă ̋ 1

Diametrul țevii pentru supapa de siguranță ̋ 1/2

Debitul pompei l/h 1300

Vas de expansiune l 8

Temperatura gazelor evacuate în modul nominal °C 118,60

Temperatura gazelor evacuate în modul de funcționare minim °C 68,50

CanÈtatea de apă din cazan l 72

Puterea cazanului kW min 6,00 - max 23,70

Consumul de peleți kg/h min 1,41 - max 5,47

Consumul energiei % min 89,60 - nominal 91,60

Intervalul de reglare a temperaturii apei °C min 60 - max 80

Temperatura minima a returului apei °C 50

Presiunea apei în cazan bar min 0,60 - max 2,50

Clasa de peleți recomandată EN303-5 EN plus C1 - A1

Clasa cazanului - 5

Eficiența energeÈcă a cazanului - A+

Suprafață încălzită m2 130-220

NOTĂ – În table este redată puterea recomandată a cazanului în funcție de suprafața de încălzire. Factorii care influențează determinarea puterii
cazanului sunt: temperatura medie exterioară în Èmpul iernii, izolarea clădirii, temperatura setată în interiorul clădirii, calculul sistemului de
încălzire centrală din interiorul clădirii. Fiecare instalație și nevoile uÈlizatorilor sunt speciale și pe baza acestora, expertul dvs. este obligat să
calculeze pierderile de energie, să evalueze instalațiile existente și pe baza acestora să determine puterea cazanului pentru instalația dvs.

Informații despre marca CE
Organism de certificare: TUV Rheinland Polonia
Referință: 57581 / ET / 2015



casane pe peleti

Kepo Comfort 35 - Caracteristici tehnice

Greutate kg AC 416 / MC 410

Înălțime mm 1600

Lățime mm 765

Adâncime mm 1040

Diametrul conductelor de fum mm 120

Aerisire mbar 0,10

Capacitate rezervor de peleți kg 120

Consumul de energie electrică la începutul consumului W 400

Consumul de energie electrică în Èmpul consumului W 115

Consum de energie în regimul stand by W 4

Tensiunea nominală Vac 220-240

Frecvența nominală Hz 50

Diametrul conductei de apă ̋ 5/4

Diametrul țevii pentru supapa de siguranță ̋ 1/2

Debitul pompei l/h 1300

Vas de expansiune l 24

Temperatura gazelor evacuate în modul nominal °C 93

Temperatura gazelor evacuate în modul de funcționare minim °C 55

CanÈtatea de apă din cazan l 98

Puterea cazanului kW min 8,70 - max 35,70

Consumul de peleți kg/h min 2,10 - max 8,60

Consumul energiei % min 90,40 - nominal 91,91

Intervalul de reglare a temperaturii apei °C min 60 - max 80

Temperatura minima a returului apei °C 50

Presiunea apei în cazan bar min 0,60 - max 2,50

Clasa de peleți recomandată EN303-5 EN plus C1 - A1

Clasa cazanului - 5

Eficiența energeÈcă a cazanului - A+

Suprafață încălzită m2 170-330

NOTĂ – În table este redată puterea recomandată a cazanului în funcție de suprafața de încălzire. Factorii care influențează determinarea puterii
cazanului sunt: temperatura medie exterioară în Èmpul iernii, izolarea clădirii, temperatura setată în interiorul clădirii, calculul sistemului de
încălzire centrală din interiorul clădirii. Fiecare instalație și nevoile uÈlizatorilor sunt speciale și pe baza acestora, expertul dvs. este obligat să
calculeze pierderile de energie, să evalueze instalațiile existente și pe baza acestora să determine puterea cazanului pentru instalația dvs.

Informații despre marca CE
Organism de certificare: TUV Rheinland Polonia
Referință: 57581 / ET / 2015



casane pe peleti

Kepo Comfort 55 - Caracteristici tehnice

Puterea cazanului

Consumul de peleți

Greutate kg 600

Înălțime mm 1600

Lățime mm 1780

Adâncime mm 1030

Diametrul conductelor de fum mm 120

Aerisire mbar 0,12

Capacitate rezervor de peleți kg 230

Consumul de energie electrică la începutul consumului W 354

Consumul de energie electrică în Émpul consumului W 130

Consum de energie în regimul stand by W 6

Tensiunea nominală Vac 220 ±5%

Frecvența nominală Hz 50

Diametrul conductei de apă ̋ 5/4
Diametrul țevii pentru supapa de siguranță ̋ 1/2

°CTemperatura gazelor evacuate în modul nominal

Temperatura gazelor evacuate în modul de funcționare min °C

117,70

CanÉtatea de apă din cazan

73,70

l 118

kW min 15,00 - max 55,10

kg/h min 3,38 - max 12,45

Consumul energiei % min 90,70 - nominal 90,90

Intervalul de reglare a temperaturii apei °C min 60 - max 80

Temperatura minima a returului apei °C 50
Presiunea apei în cazan bar min 0,60 - max 2,50

Clasa de peleți recomandată EN303-5 EN plus C1

Clasa cazanului - 5

Eficiența energeÉcă a cazanului - A+

Suprafață încălzită m2 300-600

NOTĂ – În table este redată puterea recomandată a cazanului în funcție de suprafața de încălzire. Factorii care influențează determinarea puterii
cazanului sunt: temperatura medie exterioară în Émpul iernii, izolarea clădirii, temperatura setată în interiorul clădirii, calculul sistemului de
încălzire centrală din interiorul clădirii. Fiecare instalație și nevoile uÉlizatorilor sunt speciale și pe baza acestora, expertul dvs. este obligat să
calculeze pierderile de energie, să evalueze instalațiile existente și pe baza acestora să determine puterea cazanului pentru instalația dvs.

Informații despre marca CE
Organism de certificare: TUV Rheinland Polonia
Referință: 57581 / ET / 2015



Kepo Energreen 25 - Caracteristici tehnice

Greutate kg AC 402

Înălț ime mm 1600

Lăț ime mm 820

Adâncime mm 985

Diametrul conductelor de fum mm 120

Aerisire mbar 0,10

Capacitate rezervor de peleț i kg 95

Consumul de energie electrică la începutul consumului W 608

Consumul de energie electrică în timpul consumului W 123

Consum de energie în regimul stand by W 4

Tensiunea nominală Vac 220-240

Frecvența nominală Hz 50

Diametrul conductei de apă ̋ 5/4

Diametrul țevii pentru supapa de siguranță ̋ 1/2

Debitul pompei l/h 1400

Vas de expansiune l 8

Temperatura gazelor evacuate în modul nominal °C 118,10

Temperatura gazelor evacuate în modul de funcț ionare minim °C 75

Cantitatea de apă din cazan l 72

Puterea cazanului kW min 7,50 -max 26,00

Consumul de peleț i kg/h min 1,77 -max 5,99

Consumul energiei % min 89,70 -nominal 91,40

Intervalul de reglare a temperaturii apei °C min 60 -max 80

Temperatura minima a returului apei °C 50

Presiunea apei în cazan bar min 0,60 -max 2,50

Clasa de peleț i recomandată EN303-5 EN plus C1 -A1

Clasa cazanului - 4

Suprafață încălzită m² 130-220

NOTĂ – În table este redată puterea recomandată a cazanului în funcț ie de suprafața de încălzire. Factorii care influențează
determinarea puterii cazanului sunt: temperatura medie exterioară în timpul iernii, izolarea clădirii, temperatura setată în interiorul
clădirii, calculul sistemului de încălzirecentrală din interiorul clădirii. Fiecare instalaț ie și nevoile utilizatorilor sunt speciale și pe baza
acestora, expertul dvs. este obligat să calculeze pierderile de energie, să evalueze instalaț iile existente și pe baza acestora să
determine puterea cazanului pentru instalaț ia dvs.

Informaț ii despre marca CE
Organism de certificare: TUV Rheinland Polonia
Referință: 57581 / ET / 2015

casane pe peleti



Kepo Energreen 35 - Caracteristici tehnice

Greutate kg AC 470

Înălț ime mm 1600

Lăț ime mm 820

Adâncime mm 1250

Diametrul conductelor de fum mm 120

Aerisire mbar 0,10

Capacitate rezervor de peleț i kg 150

Consumul de energie electrică la începutul consumului W 675

Consumul de energie electrică în timpul consumului W 153

Consum de energie în regimul stand by W 4

Tensiunea nominală Vac 220-240

Frecvența nominală Hz 50

Diametrul conductei de apă ̋ 5/4

Diametrul țevii pentru supapa de siguranță ̋ 1/2

Debitul pompei l/h 1400

Vas de expansiune l 24

Temperatura gazelor evacuate în modul nominal °C 134,60

Temperatura gazelor evacuate în modul de funcț ionare minim °C 84,20

Cantitatea de apă din cazan l 86

Puterea cazanului kW min 11,00 -max 36,40

Consumul de peleț i kg/h min 2,58 -max 8,47

Consumul energiei % min 90,00 -nominal 90,50

Intervalul de reglare a temperaturii apei °C min 60 -max 80

Temperatura minima a returului apei °C 50

Presiunea apei în cazan bar min 0,60 -max 2,50

Clasa de peleț i recomandată EN303-5 EN plus C1 -A1

Clasa cazanului - 5

Eficiența energetică a cazanului - A+

Suprafață încălzită m² 170-330

NOTĂ – În table este redată puterea recomandată a cazanului în funcț ie de suprafața de încălzire. Factorii care influențează
determinarea puterii cazanului sunt: temperatura medie exterioară în timpul iernii, izolarea clădirii, temperatura setată în interiorul
clădirii, calculul sistemului de încălzirecentrală din interiorul clădirii. Fiecare instalaț ie și nevoile utilizatorilor sunt speciale și pe baza
acestora, expertul dvs. este obligat să calculeze pierderile de energie, să evalueze instalaț iile existente și pe baza acestora să
determine puterea cazanului pentru instalaț ia dvs.

Informaț ii despre marca CE
Organism de certificare: TUV Rheinland Polonia
Referință: 57581 / ET / 2015

casane pe peleti



Kepo Pelectro 15 - Caracteristici tehnice

Greutate kg AC 215

Înălț ime mm 1155

Lăț ime mm 600

Adâncime mm 790

Diametrul conductelor de fum mm 80

Aerisire mbar 0,10

Capacitate rezervor de peleț i kg 40

Consumul de energie electrică la începutul consumului -peleț ilor / electricităț ii W 464/12000

Consumul de energie electrică în timpul consumului -peleț ilor / electricităț ii W 70/12000

Consum de energie în regimul stand by W 4

Tensiunea nominală Vac 3x400

Frecvența nominală Hz 50

Diametrul conductei de apă ̋ 1

Diametrul țevii pentru supapa de siguranță ̋ 1/2

Debitul pompei l/h 1300

Vas de expansiune l 5

Temperatura gazelor evacuate în modul nominal °C 144,80

Temperatura gazelor evacuate în modul de funcț ionare minim °C 78,20

Cantitatea de apă din cazan l 42

Puterea cazanului (peleț i) kW min 4,50 -max 14,80

Consumul de peleț i kg/h min 1,05 -max 3,52

Puterea cazanului (energie electrică) kW min 6 -max 12

Consumul energiei % min 88,40 -nominal 89,20

Intervalul de reglare a temperaturii apei °C min 60 -max 80

Temperatura minima a returului apei °C 50

Presiunea apei în cazan bar min 0,60 -max 2,50

Clasa de peleț i recomandată EN303-5 EN plus C1 -A1

Clasa cazanului - 5

Eficiența energetică a cazanului - A+

Suprafață încălzită m² 50-100

NOTĂ – În table este redată puterea recomandată a cazanului în funcț ie de suprafața de încălzire. Factorii care influențează
determinarea puterii cazanului sunt: temperatura medie exterioară în timpul iernii, izolarea clădirii, temperatura setată în interiorul
clădirii, calculul sistemului de încălzirecentrală din interiorul clădirii. Fiecare instalaț ie și nevoile utilizatorilor sunt speciale și pe baza
acestora, expertul dvs. este obligat să calculeze pierderile de energie, să evalueze instalaț iile existente și pe baza acestora să
determine puterea cazanului pentru instalaț ia dvs.

Informaț ii despre marca CE
Organism de certificare: TUV Rheinland Polonia
Referință: 57581 / ET / 2015

casane pe peleti



Kepo Pelectro 20 - Caracteristici tehnice

Greutate kg AC 258

Înălț ime mm 1280

Lăț ime mm 665

Adâncime mm 830

Diametrul conductelor de fum mm 80

Aerisire mbar 0,10

Capacitate rezervor de peleț i kg 62

Consumul de energie electrică la începutul consumului -peleț ilor / electricităț ii W 390/18000

Consumul de energie electrică în timpul consumului -peleț ilor / electricităț ii W 110/18000

Consum de energie în regimul stand by W 4

Tensiunea nominală Vac 3x400

Frecvența nominală Hz 50

Diametrul conductei de apă ̋ 1

Diametrul țevii pentru supapa de siguranță ̋ 1/2

Debitul pompei l/h 1300

Vas de expansiune l 8

Temperatura gazelor evacuate în modul nominal °C 119

Temperatura gazelor evacuate în modul de funcț ionare minim °C 63

Cantitatea de apă din cazan l 53

Puterea cazanului (peleț i) kW min 5,79 -max 18,50

Consumul de peleț i kg/h min 1,37 -max 4,56

Puterea cazanului (energie electrică) kW min 9 -max 18

Consumul energiei % min 88,45 -nominal 91,52

Intervalul de reglare a temperaturii apei °C min 60 -max 80

Temperatura minima a returului apei °C 50

Presiunea apei în cazan bar min 0,60 -max 2,50

Clasa de peleț i recomandată EN303-5 EN plus C1 -A1

Clasa cazanului - 5

Eficiența energetică a cazanului - A+

Suprafață încălzită m² 100-160

NOTĂ – În table este redată puterea recomandată a cazanului în funcț ie de suprafața de încălzire. Factorii care influențează
determinarea puterii cazanului sunt: temperatura medie exterioară în timpul iernii, izolarea clădirii, temperatura setată în interiorul
clădirii, calculul sistemului de încălzirecentrală din interiorul clădirii. Fiecare instalaț ie și nevoile utilizatorilor sunt speciale și pe baza
acestora, expertul dvs. este obligat să calculeze pierderile de energie, să evalueze instalaț iile existente și pe baza acestora să
determine puterea cazanului pentru instalaț ia dvs.

Informaț ii despre marca CE
Organism de certificare: TUV Rheinland Polonia
Referință: 57581 / ET / 2015

casane pe peleti



Kepo Pelectro 25 - Caracteristici tehnice

Greutate kg AC 283

Înălț ime mm 1430

Lăț ime mm 665

Adâncime mm 830

Diametrul conductelor de fum mm 100

Aerisire mbar 0,10

Capacitate rezervor de peleț i kg 75

Consumul de energie electrică la începutul consumului -peleț ilor / electricităț ii W 503/18000

Consumul de energie electrică în timpul consumului -peleț ilor / electricităț ii W 114/18000

Consum de energie în regimul stand by W 4

Tensiunea nominală Vac 3x400

Frecvența nominală Hz 50

Diametrul conductei de apă ̋ 1

Diametrul țevii pentru supapa de siguranță ̋ 1/2

Debitul pompei l/h 1300

Vas de expansiune l 8

Temperatura gazelor evacuate în modul nominal °C 118,60

Temperatura gazelor evacuate în modul de funcț ionare minim °C 68,50

Cantitatea de apă din cazan l 72

Puterea cazanului (peleț i) kW min 6,00 -max 23,70

Consumul de peleț i kg/h min 1,41 -max 5,47

Puterea cazanului (energie electrică) kW min 9 -max 18

Consumul energiei % min 89,60 -nominal 91,60

Intervalul de reglare a temperaturii apei °C min 60 -max 80

Temperatura minima a returului apei °C 50

Presiunea apei în cazan bar min 0,60 -max 2,50

Clasa de peleț i recomandată EN303-5 EN plus C1 -A1

Clasa cazanului - 5

Eficiența energetică a cazanului - A+

Suprafață încălzită m² 130-220

NOTĂ – În table este redată puterea recomandată a cazanului în funcț ie de suprafața de încălzire. Factorii care influențează
determinarea puterii cazanului sunt: temperatura medie exterioară în timpul iernii, izolarea clădirii, temperatura setată în interiorul
clădirii, calculul sistemului de încălzirecentrală din interiorul clădirii. Fiecare instalaț ie și nevoile utilizatorilor sunt speciale și pe baza
acestora, expertul dvs. este obligat să calculeze pierderile de energie, să evalueze instalaț iile existente și pe baza acestora să
determine puterea cazanului pentru instalaț ia dvs.

Informaț ii despre marca CE
Organism de certificare: TUV Rheinland Polonia
Referință: 57581 / ET / 2015

casane pe peleti



AC15/MC15AC15/ MC15

Desenul Tehnic

Componenta Unitate AC15/MC 15
ConductadeevacuareA
Supapădesiguranță3bari
LiniadepornireP1

L1

L3

H2

L

D

Liniaderetur P2

L2

H1

H3

H

Kepo Comfort 15
casane pe peleti



AC15/MC15AC15/ MC15

Desenul Tehnic

Componenta Unitate AC20/MC20
ConductadeevacuareA
Supapăde siguranță3bari
LiniadepornireP1

L1

L3

H2

L

D

Liniaderetur P2

L2

H1

H3

H

Kepo Comfort 20

Ø80
1/2
1
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420
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1

130
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280

1280

casane pe peleti



AC15/MC15AC15/ MC15

Desenul Tehnic

Componenta Unitate AC25/MC25
ConductadeevacuareA
Supapăde siguranță3bari
LiniadepornireP1

L1

L3

H2

L

D

Liniaderetur P2

L2

H1

H3

H

Kepo Comfort 25

Ø100
1/2
1
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420

665

830

1

130

640

280

1430

casane pe peleti



Kepo Comfort35 - DesenulTehnic

Componenta Unitate Valoare
Conducta de evacuare A

Linia de retur P2

H2

Supapă de siguranță 3 bari

L1

H3
L

L2

H

Linia de pornire P1

L3
H1

D

mm

˝

mm

˝

mm

mm
mm

mm

mm

˝

mm
mm

mm

Ø120

5/4

555

1/2

245

385
765

185

1600

5/4

140
630

1040
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Kepo Comfort 55 - Desenul Tehnic

L1

L3

L2

L4

H2
H3 H1

/H
4

L5

H5

P1

P2

A

S

V

L6

H6

L

D

H

Componenta Unitate Valoare
Conducta de evacuare A

Linia de retur P2

L4

H2

H6

Supapă de siguranță 3 bari

L1

L5

H3

L

Robinet de scurgere V

L2

L6

H4

H

Linia de pornire P1

L3

H1

H5

D

mm

˝

mm

mm

mm

˝

mm

mm

mm

mm

˝

mm

mm

mm

mm

˝

mm

mm

mm

mm

Ø120

5/4

574

571

466

1/2

623

521

1336

1780

1/2

96

349

1448

1600

5/4

274

1448

530

1030
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AC15/MC15AC15/ MC15

- Desenul Tehnic

Component Unit AC25
ConductadeevacuareA
Supapăde siguranță3bari
LiniadepornireT

L

L2

L4

H

H2

Liniaderetur H

L1

L3

L5

H1

Kepo Energreen 25

Ø100
1/2
5/4

715

150

180

1600

700

5/4

290

260

255

425

H3

H5
H4

D
H6

mm

mm
mm

mm
mm

580
675

385
740

985

casane pe peleti



AC15/MC15AC15/ MC15

- Desenul Tehnic

Component Unit AC35
ConductadeevacuareA
Supapăde siguranță3bari
LiniadepornireT

L

L2

L4

H

H2

Liniaderetur H

L1

L3

L5

H1

Kepo Energreen 35

Ø120
1/2
5/4

715

150

180

1600

700

5/4

290

260

255

425

H3

H5
H4

D
H6

mm

mm
mm

mm
mm

580
675

385
740

1250
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Condițiilenecesarepentruinstalarea și punereaîn funcțiune acazanului

1. Distanțaminimăa părților lateralealecazanuluidepereți

• partea stângă:65cm
• parteadreaptă:50cm
• parteadin spate:40cm
• față: 100cm
• înălțimeacamerei:minim60cmdelacel mai înaltpunct al cazanuluipânăla
tavan.

Cerințeledemai sussuntnecesarepentrucatehnicianuldeservicesăefectuezereparațiaanualăfărăobstacolesausă
repareeficient o eventualădefecțiuneacazanului,precumși pentruaîntreține cu ușurințăcazanulși țeviledefum.

În cazcontrar, amfi într-osituație în carenu suntemîn măsurăsăefectuămnicio intervenție.

2. Pentruofuncționarecorectă, cazanultrebuieinstalat într-oîncăpereven: lată
•Deschidereapentru alimentareacuaerproaspăttrebuiesăfieîn zonainferioară
aîncăperii, la30cmdeasuprapodelei în apropiereacazanului,dimensiuneminimă
ø80mm.

•Deasemenea, vărecomandămo deschideredevenHlațiepentru aerulevacuat
(peleteși praf decenușă),în zonasuperioarăacamerei, la20-30cmsubtavan, di-
mensiuneminimă ø120mmcu venHlatorîncorporat.

• CompaniaKEPOproducețevicudiametruldeø80mmlaø120mmcu rozetede-
coraHveșicapătsubformă deplasă, carepot fi instalate cao deschiderepentru
alimentareacu aerproaspăt,precumși pentru o deschideredevenHlație.

•Acestedeschideri trebuierealizateasQelîncâtsănu poatăfi înfundateîn niciun
moment.

Vărugăm,înainte deadecidesăcumpărați produsulnostru, studiați cu atențieacestdocument,examinațisituația și e
valuați dacăîndepliniți condițiilenecesarepentru instalare.

Toateabaterile, cauzeazăulterior în funcționare:

• costuri ridicate aleserviciilor deservisare
•scurtarea semnificaHvăadurateideviață acazanului
• combustieslabăapeleților
• consumcrescutdepeleți
•mai multe obligații aleutilizatorului cuprivire la întreținereacazanului.

Dacăavețiîntrebări saunelămuriri suplimentarecuprivirelaposibilelecorecții cauzatedelipsaspațiului, venHlațieiși
țevilor defum,vărugămsă contactațidepartamentuldeservicedin orașuldvs.
Prin îndeplinireaacestorcondiții, văasigurați ouHlizareaeconomică,sigurășidelungăduratăaprodusuluinostru.

casane pe peleti



3. Pentruevacuareagazelordearderedelacazanlacoșul defumse u: lizează
numaițevideardereø80,ø100,ø120cu ineldemascaredinsilicon.

CanHtățilemaximedețevi defum pentru conectareacazanuluilacoșsunt:

• ElementT-1 bucată
•Țevidrepte de1000mm sau500mm-maxim 3m
• Cot90°-1 pânăla 2 bucăți

DacăseuHlizeazădouăcoturide90°, lungimeaconductelordrepte poate fi demaximum2 m.
Țeviledeardereașezateorizontal nu trebuie sădepășească1m,cuo cădereobligatoriepecazande3-5%.
Lalocul instalăriiconductelordefumpentru cazanelepepeleți, trebuie săexisteun coșizolat.Diametrulminimal
coșuluidefum estedeø130mm.

4. Coșuldefumizolat lacareeste conectatcazanultrebuiecurățat înaintede
punereaîn funcțiune
Producătorulnuesteresponsabilpentru toatedefecțiunile cauzatedeneîntreținereacoșuluidefum.
Intervalulminimpentru curățareacoșuluidefumesteo datăpe an.

Coșuriledefummici pătrateinterfereazăcu funcționareacorectăacazanului.Niciun alt consumator(alt cazan,aragaz
saualt elementdeîncălzire)nu trebuiesăfieconectat lacoșuldefum,lacareesteconectat cazanul.

Înălțimeaminimăacoșuluidefumizolatexterior estede3mfațădepunctul deconectarealconductelordeevacuare
afumului.

5. Tensiunearețeleitrebuiesăfie stabilăla 230V±5%max
În cazulneîndeplinirii acesteicondiții, acăderii sauacreșterii periodicedetensiune, producătorulnu își asumănicio
responsabilitatepentru defecțiunilecauzatelacazan.

UHlizatorulpoateconectacazanullaun UPScuo putereminimă de500W.

Pentru conectareacazanuluiKEPOPELECTRO,estenecesarsăseasigureotensiunederețeastabilă de3x400V±5%max,
precumși3siguranțedela25Ala32Aîn funcțiedeputereacazanului.

6. Poziționareacorectăacazanului
Dupăpoziționare, cazanultrebuie nivelat reglândpicioarele.

Distanțaminimăacazanuluidematerialeleneinflamabileșidecelepuțin inflamabiletrebuiesăfiede50cm(deprefe-
rințămai mare)și 100cmdematerialele ușorinflamabile!

În cazultrecerii conductelordefumprin materialeinflamabile,cumar fi un peretedelemnsauo structurădin lemn,
estenecesarsăseefectuezeo izolareadecvatăaconductelor defum.

Dacăcazanulesteinstalat peo podeadin material inflamabil, estenecesarsăserealizezeo bazăsubcazandin material
neinflamabil,dimensiunimaimari decâtdimensiunilecazanului(minimum50cmdelaspateși lateraleși celpuțin
100cmdepartea din fațăacazanului).

CazanulestelivratuHlizatoruluipeun paletdin lemn,caretrebuieîndepărtat înaintedeconectareacazanuluilasistemul
deîncălzirecentrală.



























Certificate
Standard: ISO 9001:2015

Certificate Registr. No. 01 100 1443304

Certificate Holder: KEPO D.O.O.
Tulimira Divca 11
31260 Kosjerić
Republic of Serbia

Scope: Production of flue pipes for pellet boilers and pellet boilers.

Proof has been furnished by means of an audit that the
requirements of ISO 9001:2015 are met.

Validity: The certificate is valid from 2020-12-18 until 2023-12-17
First certification 2014.

2020-12-14

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com
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KEPO d.o.o.
Tulimira Divca 11,

31260 Kosjerić, Serbia

Phones:
+ 381 31 783 927
+ 381 31 783 928

Email:
prodaja@kepo.rs

Website:
www.kepo.rs


