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SOBĂ DINO PE PELEȚI PENTRU ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ

→ Peleți din cherestea, biomasă, biocombustibili →

INSTRUCȚIUNI PENTRU RACORDAREA, FUNCȚIONAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SOBEI

SOBĂ DINO PE PELEȚI PENTRU ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ

Produsele de încălzire (în acest manual, acestea poartă denumirea de „sobe”) ale companiei Alfa
Plam (în acest manual denumită Alfa Plam) sunt asamblate și testate în conformitate cu măsurile
aplicabile și de siguranță și cu reglementările Comunității Europene.
Acest manual este conceput pentru utilizatorii sobelor, contractorii care instalează sobele,
operatorii și lucrătorii de întreținere a sobelor, astfel cum este menționat pe prima pagină a
manualului.
Dacă nu înțelegeți ceva din acest manual, vă rugăm să contactați serviciile noastre profesioniste
sau un service autorizat. În acest caz, specificați întotdeauna numărul capitolului în care există
ambiguități.
Printarea, traducerea și reproducerea, chiar numai parțială, a acestui manual fac obiectul licențierii de
către Alfa Plam, prin urmare, Alfa Plam trebuie să aprobe aceste acțiuni. Informațiile tehnice, cifrele și
specificațiile din acest manual nu trebuie acordate unei terțe părți.

AVERTISMENT:
IMPORTANT: Racordarea produsului la instalația electrică trebuie realizată de persoane calificate
sau autorizate, în conformitate cu reglementările aplicabile.
Acest produs nu este conceput pentru persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, motorii și
mentale reduse sau pentru persoane cu cunoștințe și experiență limitate în absența persoanei
responsabile de siguranța și îngrijirea acestora.
Copiilor le este interzis să se joace cu acest produs.
SISTEM DE COMBUSTIE DUBLU
Flacările obținută prin combustia peleților în sobă emit aceeași cantitate de dioxid de carbon (CO 2), care
se eliberează ca urmare a descompunerii naturale a lemnelor.
Cantitatea de dioxid de carbon (CO2) obținută prin combustia sau descompunerea masei vegetale
corespunde cantității de dioxid de carbon (CO 2) pe care masa vegetală o extrage din mediul înconjurător
și pe care o transformă în aer și carbon pe parcursul duratei sale de viață.
Utilizarea de combustibili fosili neregenerabili (cărbuni, petrol, gaze), spre deosebire de lemne, degajă în
atmosferă cantități enorme de dioxid de carbon (CO 2), care s-au acumulat de-a lungul a milioane de ani,
provocând efectul de seră. Prin urmare, utilizarea lemnelor drept combustibil se află în echilibru perfect
cu mediul înconjurător, deoarece lemnul, în calitate de combustibil regenerabil este ecologic.
Prin utilizarea principiului de combustie curată, atingem pe deplin aceste obiective, prin urmare, Alfa Plam
și-a direcționat dezvoltarea și toate activitățile sale spre îndeplinirea acestui obiectiv.
Ce se înțelege prin combustie curată și cum funcționează acest principiu?
Controlarea și ajustarea aerului primar și admisia de aer secundar conduce la o combustie secundară
sau așa-numita post-combustie, care furnizează o flacără secundară, care este prin natura sa mai
deschisă la culoare și mai puternică decât flacăra primară. Adăugarea de oxigen (inserat prin aer)
permite combustia gazelor care nu s-au ars complet. Ceea ce mărește semnificativ eficiența termică și
reduce emisiile dăunătoare de monoxid de carbon (CO), deoarece combustia incompletă este redusă la
minimum. Acestea sunt caracteristicile de bază ale acestor sobe și ale altor produse ale Alfa Plam.

0.0 CARACTERISTICI TEHNICE ALE SOBEI
1. DIMENSIUNI SOBĂ:
Lățime................................................................................................................................................574
mm
- Adâncime................................................................................................................................................568
mm
Înălțime.............................................................................................................................................1237
mm
2.Diametru conductă de fum......................................................................................................................80
mm
3.Diametru
orificiu
de
admisie
aer
din
exterior
pe
perete.......................................................................................100 mm
4.Înălțimea de la pardoseală la axa conductei de fum.................................................................350 mm
5.Putere maximă a sobei (inclusiv radiația apei)......................................................................16,5 kW
6.Puterea maximă de radiație a sobei ........................................................................................2 kW
7.Puterea maximă a boilerului ...........................................................................14,5 kW
8.Consumul maxim............................................................................................................3,7 kg/h
9.Gradul de eficiență la putere maximă..............................................................................................94 %
10.Puterea minimă a sobei (inclusiv radiația apei)......................................................................6,5 kW
11.Puterea minimă de radiație a sobei ........................................................................................1,5 kW
12.Puterea minimă a boilerului ...........................................................................5 kW
13.Consumul minim............................................................................................................1,3 kg/h
14.Gradul de eficiență la putere minimă ..............................................................................................96 %
15.Tirajul minim.................................................................................................................................13 Pa
16.Tirajul optim.....................................................................................................................................13 Pa
17.Volumul de încălzire ....................................................................................................................124 275 m3
18.Capacitatea
rezervorului
de
combustibil
sub
formă
de
pâlnie
.....................................................................................45 kg
19.Perioada
maximă
de
funcționare
cu
un
rezervor
plin................................................................................35 h
20.Perioada
minimă
de
funcționare
cu
un
rezervor
plin................................................................................12,5 h
21.Putere
maximă
de
evacuare...................................................................................................................450 W
22.Tensiune și frecvență ............................................................................................................230V/50Hz
23. Greutate sobă:
-netă.............................................................................................................................................193
kg
-brută.........................................................................................................................................222 kg
1.0 OBIECTIVUL ACESTUI MANUAL
Aceste instrucțiuni îi permit utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru utilizarea corectă și în
condiții de siguranță a sobei.

1.1 ACTUALIZARE INSTRUCȚIUNI
Acest manual reprezintă o operă de artă la momentul lansării pe piață a sobelor. Prin urmare, Alfa Plam
nu ia în considerare sobele care există deja pe piață cu documentația tehnică specifică și le consideră
nepotrivite sau cu defecte după orice modificare, adaptare sau aplicare a tehnologiilor recente ale noilor
mașinării produse.

Cuprinsul manualului trebuie citit și studiat cu atenție. Trebuie să se respecte cu strictețe instrucțiunile din
acest manual. Toate informațiile din acest manual sunt necesare pentru racordarea, utilizarea și
întreținerea corespunzătoare a sobelor.
Așadar, acest manual trebuie depozitat cu atenție pentru instrucțiunile necesare dacă apar probleme sau
nelămuriri.
Dacă soba este încredințată sau vândută unei alte persoane, noul proprietar trebuie să beneficieze și de
acest manual.
Dacă ați pierdut manualul, producătorul vă poate pune la dispoziție altul nou.

2.0 RESPONSABILITĂȚILE PRODUCĂTORULUI
Prin furnizarea acestor instrucțiuni, Alfa Plam,nu își asumă nicio răspundere civilă sau juridică,
directă sau indirectă, provocată de:
- accidentele cauzate de nerespectarea standardelor și specificațiilor din acest manual,
- accidentele cauzate de manipularea sau utilizarea sobei de către utilizator,
- accidentele cauzate de modificările sau reparațiile care nu au fost aprobate de Alfa Plam,
- Întreținerea deficitară,
- Evenimentele neprevăzute,
- - Accidentele rezultate ca urmare a utilizării de piese de schimb neoriginale sau care nu au fost
concepute pentru aceste modele de sobe.
Răspunderea pentru racordarea produsului aparține în totalitate instalatorului - contractantului.

2. 1 CARACTERISTICI GENERALE ALE UTILIZATORILOR
Utilizatorul produsului trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- să fie o persoană adultă și responsabilă,
- să aibă cunoștințele tehnice specifice necesare pentru întreținerea componentelor electrice și mecanice
ale sobei.
COPIII NU TREBUIE LĂSAȚI ÎN APROPIEREA SOBEI SAU SĂ SE JOACE CU ACEASTA ÎN TIMPUL
FUNCȚIONĂRII SALE.
2.2 TRANSPORTUL ȘI UTILIZAREA SOBEI - MANEVRARE
Atunci când utilizați soba, trebuie să fiți atenți și să evitați înclinarea în față a sobei. Deoarece greutatea
sobei se află în partea din față.
În timpul transportării sobei, care trebuie să aibă loc în condiții de siguranță, trebuie să vă asigurați că
stivuitorul are o capacitate de ridicare mai mare decât greutatea sobei de ridicat. Evitați mișcările bruște și
smuciturile.
AMBALAJELE NU TREBUIE LĂSATE LA ÎNDEMÂNA COPIILOR, DEOARECE MATERIALELE DIN
INTERIORUL SOBEI POT PROVOCA ASFIXIEREA COPIILOR PRINTRE ACESTEA SE NUMĂRĂ
PUNGILE DE PLASTIC, FOLIILE DE PLASTIC, POLISTIRENUL, ETC.

2.3 RESPONSABILITĂȚILE INSTALATORULUI

Instalatorul este responsabil deefectuarea tuturor testelor conductelor de fum, orificiilor de admisie a
aerului și toate măsurile necesare pentru instalarea sobei.
Instalatorul este responsabil de conformitatea sobei cu reglementările locale aplicabile în țara în care
se instalează soba.
Utilizarea sobeitrebuie să fie în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și întreținere și cu standardele
de siguranță ale reglementărilor locale care se aplică în țara în care se instalează soba.
Instalatorul trebuiesă verifice:
- tipul de sobă ce urmează a fi instalată,
- dacă soba se instalează într-o cameră potrivită, mai exact dacă se respectă dimensiunile minime
necesare pentru instalare, enunțate de producătorul sobei,
- generatorul de căldură
- instrucțiunile producătorului referitoare la cerințele privind sistemele de evacuare a fumului (conducte și
țevi
pentru evacuarea fumului),
- secțiunea transversală interioară a coșului, materialul din care este confecționat coșul, secțiunea
transversală uniformă,
- că nu există obstacole sau perturbații în coș,
- înălțimea și prelungirea verticală a coșului,
- altitudinea în locul de racordare a sobei,
- ca învelișul protector al coșului să existe și să fie potrivit, mai exact să fie rezistent la vânt,
- posibilitatea de a asigura alimentarea cu aer din exterior și dimensiunile deschiderilor necesare,
- utilizarea simultană a sobei care trebuie conectată cu un alt echipament deja existent
în acel loc.
Dacă rezultatele verificărilor sunt pozitive, se poate trece la racordarea sobei. Asigurați-vă că respectați
instrucțiunile producătorului sobei și standardele pentru protecția împotriva incendiilor și standardele de
siguranță furnizate.
După ce ați încheiat racordarea, soba trebuie pornită de probă cel puțin 30 de minute pentru a testa dacă
funcționează în mod corespunzător.
După finalizarea instalării și detaliilor importante, instalatorul trebuie să furnizeze clientului următoarele:
- instrucțiunile de utilizare și întreținere eliberate de producătorul sobei (dacă astfel de instrucțiuni nu se
furnizează odată cu soba),
- documentația necesară respectării standardelor existente.
3.0 INSTALARE – INSTALARE SOBĂ
Răspunderea pentru
producătorului.

lucrările desfășurate

la

locul de racordare

aparține

în

totalitate

Înainte de a porni soba, instalatorul trebuie să îndeplinească toate standardele de siguranță, precum și
următoarele condiții:
- să verifice că punerea în funcțiune a sobei îndeplinește reglementările locale, naționale și europene,
-ca locul de punere în funcțiune a sobei să îndeplinească cerințele enunțate în acest manual,
- să instaleze conductele de fum,
- că orificiile de admisie a aerului se potrivesc cu tipul de sobă instalată,
- că legăturile electrice nu sunt realizate cu cabluri electrice neizolate termic și/sau temporare,
- să evalueze eficiența sistemului de împământare electrică,
- să utilizeze întotdeauna mijloace de protecție personală și alte echipamente de protecție prevăzute în
reglementările locale,
- să pună la dispoziție un spațiu suficient pentru serviciile de întreținere și reparare a sobelor
3.1 INSTALAREA SOBEI

Se recomandă despachetarea sobei numai atunci când aceasta se află în poziția în care urmează să fie
conectată.
Soba este fixată cu șuruburi de transport M10, cu diblu de plastic (4 bucăți), prinse la baza acesteia.
Șuruburile au piulițe M10mm, filetate în diblurile de plastic. Picioarele sunt înfășurate la baza sobei. După
despachetarea sobei și după ce ați așezat-o în locul în care urmează să fie amplasată, trebuie să
deșurubați toate picioarele, pentru ca înălțimea între pardoseală și baza sobei să fie de aproximativ 25
mm. După ce v-ați asigurat că soba stă dreaptă, strângeți piulițele cu o cheie de 17, care trebuie să se
apropie de baza focarului și în același timp ținând în mână partea din plastic a picioarelor, strângeți
piulița. Înălțimea aproximativă de 25 mm între pardoseală și baza sobei este necesară pentru buna
circulație a aerului și răcirea sobei. Astfel, protejați soba împotriva supraîncălzirii și îi prelungiți durata de
viață.
Dacă pereții din jur și/sau pardoselile sunt confecționate din materiale care nu rezistă la căldură,trebuie
să utilizați protecția potrivită, recurgând la materialele izolante ignifuge.
Asigurați-vă că există întotdeauna o distanță sigură (aprox. 35-40cm) între sobă și mobilier, dispozitive
electronice, etc. Pentru a proteja pardoseala din materiale combustibile, vă sugerăm așezarea unei tăvi
de metal sub sobă cu o grosime de 3-4 mm, care să se întindă 30 de cm în fața sobei.
Soba trebuie să fie așezată la cel puțin 25 de cm de pereții din jur. Lăsați cel puțin 15 cm între partea
laterală a sobei și perete pentru a permite circulația potrivită a aerului sau pentru circulația
corespunzătoare a aerului în acea zonă.
Dacă soba este instalată în bucătărie cu un grilaj pentru admisia de aer sau dacă este amplasată în
camera cu dispozitive care folosesc combustibili solizi (spre exemplu, o sobă pe lemne), asigurați-vă că
este suficient aer în cameră pentru funcționarea în condiții de siguranță a sobei.
Dacă se instalează un coș de fum prin tavan, acesta trebuie să fie izolat termic în mod corespunzător,
utilizând materiale izolante ignifuge. După ce ați instalat soba, utilizați șuruburi pentru a o fixa drept.
PERICOL !
Blindajul pentru evacuarea gazelornu trebuie să fieconectat la:
- conducta de fum utilizată de un alt generator de căldură (boilere, furnale, șeminee, sobe etc),
- sistemul de admisie a aerului (grile, orificii ventilație etc), chiar dacă sistemul este inserat în conducta de
scurgere.
PERICOL !
Se interzice instalarea de supape de închidere pentru circulația aerului (clapete de reținere care
împiedică circulația aerului sau tiraje defecte).
ATENȚIE
Dacă traiectoria de evacuare a fumului conduce la un tiraj necorespunzător sau o proastă circulație a
aerului (multe coturi, finalizarea necorespunzătoare a evacuării fumului, constricții etc.) evacuarea fumului
poate fi deficitară sau într-o astfel de situație, evacuarea fumului nu este suficient de bună.
Sistemul de evacuare a fumului din sobă funcționează la o presiune negativă în camera sobei și cu o
presiune moderată în conducta de evacuare a fumului. Este important ca sistemul de evacuare a fumului
să fie închis ermetic (sigilat). Ceea ce impune utilizarea unei țevi netede pe interior. În primul rând,
trebuie să studiați planul și structura camerei în cazul în care conducta de evacuare a fumului este
instalată prin pereți și tavan, astfel încât instalarea conductelor să fie realizată în conformitate cu
standardele în materie de protecție împotriva incendiilor.
În primul rând, camera în care se află soba trebuie să aibă suficient aer pentru combustie. Se recomandă
verificări periodice pentru a vă asigura că aerul de ardere provine direct din camera de combustie. Soba

funcționează la 230 V ~ 50 Hz. Cablul de alimentare nu trebuie să se afle sub focar, ci la distanță de
sobă, de locurile încinse și că nu atinge nicio muchie ascuțită. Dacă soba este supraîncărcată din punct
de vedere electric, părților electronice ale sobei li se poate scurta durata de viață.
Nu opriți niciodată alimentarea cu energie electrică prin scoaterea mufei din priză, atunci când
soba se află în funcțiune. Astfel, puteți pune în pericol funcționarea sobei.

3.2 SISTEMUL DE EVACUARE A FUMULUI
Evacuarea fumului trebuie realizată în conformitate cu standardele existente. Conducta de evacuare a
gazelor trebuie să fie bine sigilată. (a se vedea Figurile 1-7).
Pentru evacuarea fumului, puteți folosi coșurile clasice din cărămidă, în timp ce conducta de fum poate fi
confecționată și din țevi care trebuie să fie bine izolate termic (perete dublu) și sigilate, pentru a evita
producerea de condens.
Conducta de scurgere nu trebuie sub nicio formă să fie conectată la alte sisteme, precum sisteme în care
fumul este eliminat din camera de ardere, grile de evacuare sau sisteme de distribuție a aerului, etc. De
asemenea, conducta de evacuare a fumului nu trebuie să fie amplasată în zone închise sau semiînchise,precum garaje, coridoare înguste, pasaje subterane sau alte locuri în care există fum. Atunci când
soba este racordată la sistemul de evacuare a gazelor, trebuie să apelați la serviciile unui hornar
profesionist care să verifice dacă există chiar și cele mai mici crăpături sau fisuri. În cazul în care coșul de
evacuare a gazelor prezintă astfel de crăpături, conducta de fum trebuie să fie izolată termic pentru o
bună funcționare.
În acest sens, conductele trebuie să fie solide, din oțel (grosime minimă de 1,5 mm) sau din oțel
inoxidabil (grosime minimă de 0,5 mm).
Sistemul de evacuare a fumului (coșul) din țevi de metal trebuie să aibă o împământare în conformitate
cu standardele și reglementările în vigoare. Împământarea este impusă prin lege.
Împământarea de racordare trebuie să fie separată de împământarea pentru sobă.
Conducta de fum trebuie să respecte standardele în materie de dimensiuni și materiale folosite pentru
confecționarea acesteia (Figura 1).
A) Partea superioară a coșului este rezistentă la vânt
B) Secțiunea transversală maximă este de 15 X15 cm sau are un diametru de 15 cm, cu o înălțime
maximă de 4-5m.
C) Garnitura
D) Gaură inspecție - pentru control
Conductele de fum degradate sau confecționate din materiale necorespunzătoare (azbest, foi galvanizate
etc cu suprafețe aspre sau poroase) sunt nepotrivite și pot pune în pericol buna funcționare a sobei.
Fumul poate fi evacuat printr-o conductă clasică (a se vedea Figura), cu condiția să îndeplinească
următoarele cerințe:
- Verificați întreținerea conductelor sau a coșurilor pentru evacuarea fumului. În cazul în care conducta de
fum este învechită, aceasta trebuie înlocuită. În cazul în care coșul este degradat, se recomandă să îl
reparați sau să-l reconstruiți prin introducerea unei conducte din oțel, izolată termic cu vată minerală.
- Fumul poate fi evacuat direct în coș, doar dacă există o secțiune transversală de 15 X 15 cm sau cu un
diametru de până la 15 cm și dacă există un capac pentru verificare și curățare.
- În situația în care coșul are o secțiune transversală mai mare decât 15x15 cm sau un diametru mai
mare de 15 cm, tirajul poate fi mărit prin trei modalități:

1. Dacă la baza coșului există o deschidere pentru curățare, aceasta trebuie să fie parțial deschisă.
2. Introduceți o conductă de oțel în coș, cu un diametru de 10 cm, dacă există posibilitatea de a repara
coșul.
3. Prin ajustarea anumitor parametrii ai sobei. Respectiva ajustare trebuie să fie realizată de un service
autorizat de Alfa Plam.
- Racordarea la coș trebuie să fie sigilată în mod corespunzător.
- Evitați contactul cu materialele care iau foc ușor (bârne de lemn), iar acestea trebuie izolate termic cu
materiale de protecție împotriva incendiilor (a se vedea Figura 2).
A) Vată minerală
B) Conducte de oțel
C) Placă deflector.
Soba trebuie racordată la conducte de fum cu un diametru de 80 mm. Dacă nu utilizați un coș standard
sau aveți un coș nou sau modificați unul deja existent, utilizați conducte inoxidabile izolate termic (perete
dublu) cu diametrul menționat în Tabelul 1. Nu sunt permise conductele flexibile.

DIAMETRU mm

MARCĂ SISTEM

Lungime conductă mai mică de 5 m

80

acceptabil

Lungime conductă mai mare de 5 m

100

necesar

A se instala la 1.200 de m deasupra nivelului mării

100

recomandat

TIP SISTEM

Tabelul 1

Figura 1

Figura 2

Atunci când utilizați conducta de racordare între sobă și conducta de fum, utilizați un racord „T” (astfel
cum este descris în Figurile 5 și 6), cu un capac de curățare lângă sobă. Racordul „T” trebuie să permită
colectarea cenușii, produsă pe țeavă, iar conducta de evacuare a fumului trebuie ocazional curățată fără
a fi necesară îndepărtarea țevii. Fumul este supus unei presiuni moderate, prin urmare trebuie să
verificați capacul pentru curățarea sistemului de evacuare a gazelor și să vă asigurați că este perfect
sigilat după fiecare curățare. Parcurgeți aceleași etape și pentru asamblare și verificați starea sigiliilor.

Instalați conductele de fum conform Figurii 7.
Se recomandă evitarea utilizării de prelungiri orizontale, dar dacă acestea sunt necesare, asigurați-vă că
țeava nu prezintă îndoituri și că are o înclinație de 5%. Partea orizontală a conductelor pentru evacuarea
fumului nu trebuie să depășească în niciun caz lungimea de 3m.
Nu se recomandă racordarea conductei de fum direct la sobă, cu o piesă orizontală mai lungă de 1 m. A
se vedea Figurile 4,5,6 și 8. După realizarea bifurcației în T, trebuie să instalați o prelungire verticală cu
un diametru de 80 mm și o lungime de cel puțin 1 -1,5m, doar după aceea puteți trece la prelungirea
orizontală cu un diametru de 80 mm și prelungirea verticală cu un diametru de 80 sau 100 de mm, în
funcție de înălțimea coșului, după cum se descrie în Tabelul 1.
Atunci când racordați soba la coș utilizând garnituri, trebuie să instalați un cot cu un orificiu pentru
curățare (Figura 2a). Cotul cu orificiu pentru curățare permite curățarea regulată, fără nevoia de a
dezasambla conductele. Gazele de evacuare din conducta de fum se află sub o presiune moderată, prin
urmare, trebuie să vă asigurați că capacul pentru curățarea cenușii este perfect etanș după fiecare
curățare. Asigurați-vă că totul este la locul lui și verificați starea sigiliilor.

Figura 2 a: elemente de curățare
Curățarea idealădepinde în primul rând de absența obstacolelor, precum racorduri strâmte și/sau cu
colțuri. Coturile ar trebui să fie de 30°, 45 ° și 90 ° Cotul de 90 ° trebuie să fie din trei bucăți (Figura 2b ).
În orice caz, trebuie să vă asigurați că partea de început a conductei verticale de fum are o lungime de
cel puțin 1,5 m. Doar astfel gazele sunt evacuate în mod corespunzător.

Figura 2b:

Figura 3, stânga, vă prezintă cum trebuie să arate partea superioară în cazul a două coșuri adiacente, iar
Figura 3, dreapta, cum nu trebuie să arate partea de final.

Figura 3
3.3 IZOLAȚIA TERMICĂ ȘI DIAMETRUL DESCHIDERII DIN ACOPERIȘ (SAU PERETE)
Odată ce ați stabilit poziția sobei, trebuie să realizați o gaură prin care să treacă conducta de fum.
Aceasta depinde de tipul de instalașie, de diametrul conductei de evacuare a gazelor (a se vedea
Tabelul 1) și de tipul de perete sau acoperiș prin care trece conducta respectivă. A se vedea Tabelul 2
Izolația termică trebuie să fie din vată minerală cu o densitate nominală mai mare de 80kg/m 2.
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Figura 6

1. Îmbinare furtun în T - racord T pentru tubulatură
2. Direcție de curățare
3. Deschidere, fereastră pentru reparații/inspecții
4. Direcție de curățare
5. Îmbinare furtun în T - racord T pentru tubulatură
6. Direcție de curățare
7. Capac de presiune pentru curățare (electric)

Figura 7: Montare conductă de fum

Diametru conductă de fum (mm)
Grosime izolație termică

D.80

mm

D.100

Diametrul orificiilor de realizat (mm)

Pereții sunt de lemn sau în orice caz
inflamabili sau există părți inflamabile.

100

150

170

Perete de beton sau acoperiș

50

100

120

Perete sau acoperiș de cărămidă

30

100

120

Tabelul 2: Grosime izolație termică pentru acea parte a sistemului care trece prin perete sau acoperiș
În plus, trebuie să asigurați o CIRCULAȚIE PERFECTĂ A AERULUI (tiraj) la nivelul conductelor de fum,
fără niciun fel de obstacole, precum diferite îngustări sau colțuri. Orice deplasare a axei nu trebuie să
aibă o înclinație mai mare de 45 de grade pe verticală, valoarea ideală fiind de 30 de grade. Această
deplasare se recomandă în apropierea părții superioare a coșului rezistent la vânt.
Potrivitreglementărilor (partea superioară a coșului rezistentă la vânt, distanța și amplasarea
sobei) trebuie respectate distanțele din Tabelul 3:
Pantă
acoperiș:

Distanța dintre
capacul coșului

α

Distanța în metri

coama

acoperișului

și

Înălțimea minimă a coșului măsurată la
crestătura superioară (în spatele coșului)
Înălțimea în metri
0,50 m peste coama acoperișului
1,00 m de la panta acoperișului

150

sub 1,85 m
1,85 m

300

sub 1,50 m
sub 1,50 m

0,50 m peste coama acoperișului
1,30 m de la panta acoperișului

450

sub 1.30 m
peste 1,30 m

0,50 m peste coama acoperișului
2,00 m de la panta acoperișului

peste

600

0,50 m peste coama acoperișului
2,60 m de la panta acoperișului

sub 1.20 m
peste 1.20 m
Tabelul 3

Cu toate acestea, trebuie să furnizați o prelungire verticală inițială de 1,5 m (minimum) pentru o
bună evacuare a fumului.
3.4 ALIMENTARE AER DE ARDERE (Figura 8)
Aerul necesar combustiei, luat din mediul înconjurător, trebuie furnizat printr-un singur grilaj de ventilație,
instalat pe peretele exterior al camerei. Astfel, se asigură o combustie bună și se reduce consumul de
peleți. Nu se recomandă ca aerul să fie tras direct din conductă, pentru că se reduce eficiența combustiei.
Canalul de ventilație trebuie prevăzut cu grilă de ventilație în exterior, pentru protecție împotriva ploii,
vântului și insectelor.
Această deschizătură se realizează pe peretele exterior al camerei în care este instalată soba.
Se interzice alimentarea cu aer de ardere din garaj, depozite de materiale combustibile sau dintr-o
cameră cu risc de producere de incendii.
Deschiderea pentru alimentarea din exterior cu aer de ardere nu trebuie racordatăcu ajutorul
conductelor.
Dacă în cameră există alte produse de încălzire, alimentarea cu aer de ardere trebuie să asigure
cantitatea de aer necesară bunei funcționări a dispozitivului.

Figura 8: Număr minim de orificii pentru instalarea grilelor de ventilație.
Pentru amplasarea în mod corespunzător și în condiții de siguranță a grilelor de ventilație, consultați
datele din Tabelul 4. Acestea sunt distanțele minime de la orice orificiu de admisie a aerului sau de
evacuare a fumului. Această valoare poate modifica configurația presiunii aerului. Trebuie să corespundă
cerinței potrivit căreia deschizătura trebuie să se alimenteze cu aer din exterior, soba fiind astfel lipsită de
aceasta.

1m
1m
0,3 m
2m

Grila de ventilație trebuie amplasată la cel puțin
sub
uși, ferestre, conducte de evacuare a gazelor,
camere de aer, etc.
orizontal de la
peste
de la
conducta de fum
Tabelul 4 Distanța minimă pentru alimentarea cu aer de ardere

3.5 RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ
Aceste sobe sunt racordate la rețeaua electrică. Sobele noastre sunt prevăzute cu cabluri electrice pentru
temperaturi medii. Dacă trebuie să înlocuiți cordonul de legare la rețea (spre exemplu, dacă este

deteriorat), consultați personalul nostru tehnic autorizat. Înainte de a băga în priză soba electrică tineți
cont că:
- Caracteristicile sistemelor electrice corespund informațiilor specificate în datele de pe plăcuța de
identificare de pe sobă.
- Dacă sistemul de evacuare a fumului este de metal, trebuie să aveți o împământare în conformitate cu
standardele și legislația în vigoare. Împământarea se impune prin lege.
Cablul electric nu trebuie să aibă niciodată o temperatură care să depășească cu 80 0 C temperatura
ambiantă. După instalarea și așezarea sobei, trebuie să aveți acces la un întrerupător bipolar sau o
garnitură.
- Dacă soba nu a mai fost folosită o perioadă lungă de timp, scoateți-o din priză sau puneți-o pe poziția 0,
de închidere.
În cazul unor defecțiuni, opriți imediat soba sau puneți-o în poziția 0 și contactați un service autorizat.
4.0 INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE
URMĂTOARELE INSTRUCȚIUNI
ANIMALELOR ȘI A PROPRIETĂȚII.

SUNT

NECESARE

PENTRU

SIGURANȚA

OAMENILOR,

Dorim să-i oferim instalatorului informații despre orientările generale care trebuie respectate pentru buna
instalare și montare a sobei. Aceste standarde sunt obligatorii, dar nu în totalitate. Pentru informații mai
detaliate, citiți restul instrucțiunilor din acest manual.
- Racordați soba la o bornă de ieșire cu împământare. Figura 9
- Întrerupătorul de pe spatele sobei se află în poziția 1. Figura 10
- Nu lăsați copiii sau animalele în apropierea sobei.
- Utilizați doar peleți, nu alți combustibili.
- Informați toți utilizatorii de riscurile și pericolele posibile și arătați-le cum să folosească soba.
- Dacă soba este instalată pe pardoseli de lemn, se recomandă izolarea termică a piedestalului pe care
este amplasată.
Soba funcționează cu o cameră de combustie, la presiune negativă. Prin urmare, fumul trebuie să fie
izolat termic.
La prima pornire a sobei, din cauza procesului de stabilizare, se evaporă o cantitate mică de
vopsea (nedăunătoare pentru sănătate) Așadar, trebuie să aerisiți camera pentru eliminarea
vaporilor.

Figura 9

Figura 10

5.0 MĂSURI DE SIGURANȚĂ PENTRU PERSONAL
ÎNTREȚINERE
Contractanții care efectuează întreținerea, pe lângă respectarea măsurilor de siguranță, trebuie:

- utilizeze întotdeauna echipamente de protecție și alte echipamente de protecție personală,
- să oprească alimentarea electrică înainte de a începe lucrul,
- să folosească întotdeauna instrumentele potrivite,
- înainte de a începe lucrul la sobă, soba și cenușa trebuie să fie reci. - de asemenea, trebuie să se
asigure că și mânerele sunt reci.
− SĂ NU PORNEASCĂ NICIODATĂ SOBA dacă unul dintre dispozitivele de siguranță este defect, este
instalat necorespunzător sau nu funcționează deloc.
- să nu facă nicio modificare, din niciun motiv, cu excepția celor permise și explicate de producător.
- să utilizeze piesele de schimb originale. Nu lăsați piesele să se uzeze înainte de a le înlocui.
Înlocuirea pieselor uzate sau componentelor sobei înainte să înceteze să mai funcționeze contribuie la
prevenirea pagubelor cauzate de accidente datorate defectării bruște sau ruperii componentelor, care pot
avea consecințe grave pentru oameni și/sau proprietatea din jurul sobei.
- Curățați focarul înainte de a aprinde soba.
- Asigurați-vă că nu există condens. Condensul apare atunci când există apă pe conducta de evacuare a
gazelor de ardere.
Vă recomandăm să identificați cauzele posibile pentru funcționarea regulată și corespunzătoare a sobei.
5.1. MĂSURI DE SIGURANȚĂ PENTRU UTILIZATOR
Locul în care urmează să fie instalată soba, denumit locul de montare, trebuie pregătit conform
reglementărilor locale, naționale și europene.
Soba este „o mașină de încălzire”, iar în timpul funcționării,suprafețele exterioare ale acesteia se
încing foarte tare sau ating temperaturi foarte ridicate.
Soba este concepută pentru combustibili care provin din lemn presat (peleți cu un diametru între 6 și 7
mm), cu o lungime de 30 mm și cu o umiditate maximă de 8-9%).
Prin urmare, dacă soba este în funcțiune, nu:
- vă apropiați și nu atingeți geamul ușii, există PERICOL DE ARSURI
- vă apropiați și nu atingeți conducta de fum, există PERICOL DE ARSURI
- efectuați nicio curățare;
- deschideți ușa, deoarece soba funcționează în mod corespunzător doar dacă aceasta este etanșă
- eliminați cenușa atunci când soba se află în funcțiune
- nu lăsați copiii și animalele în apropierea sobei
- RESPECTAȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE DIN ACEST MANUAL
De asemenea, utilizarea de peleți ca sursă de combustibil ecologic înseamnă:
- să utilizați doar combustibil care respectă instrucțiunile producătorului,
- să respectați întotdeauna planul de întreținere a sobei,
- să curățați soba zilnic (doar atunci când soba și cenușa sunt reci),
- să nu utilizați soba în cazul unor defecțiuni sau anormalități, zgomote neobișnuite și/sau defecte,
- să nu stropiți soba cu apă, nici pentru a stinge focul,
- să nu opriți soba prin scoaterea din priză În acest sens, utilizați butonul de pe panou
- să nu înclinați soba, AR PUTEA DEVENI INSTABILĂ,
- să nu utilizați soba ca suport sau recipient. Nu lăsați niciodată deschis capacul rezervorului.
- să nu atingeți părțile vopsite ale sobei, în timp ce aceasta se află în funcțiune,
- să nu folosiți drept combustibil lemne sau cărbuni,numai peleți,cu următoarele caracteristici: diametru
de 6
-7 mm, lungime maximă de 30 de mm, conținut maxim de umiditate 8-9%,
- să nu utilizați soba pentru a arde reziduuri,
- să realizați toate operațiunile ținând cont de măsurile de siguranță.
6.0 5. ORIENTĂRI DE SIGURANȚĂ PENTRU APRINDEREA ȘI CURĂȚAREA SOBEI

- Nu folosiți niciodată benzină, cherosen sau alte lichide inflamabile pentru a aprinde soba. Țineți aceste
lichide la distanță de soba aflată în funcțiune,
- nu aprindeți niciodată soba dacă geamul este deteriorat. Nu loviți geamul sau ușa pentru a nu le
deteriora,
- Nu deschideți ușa pentru a curăța geamul în timpul funcționării sobei. Curățați geamul doar atunci când
soba este rece, folosiți un prosop din bumbac sau de hârtie și un produs de curățare pentru geamuri.
- Asigurați-vă că soba este sigură, pentru a preveni orice mișcare a acesteia,
- Asigurați-vă că cenușarul este introdus și închis complet, pentru ca ușile să se sprijine în mod
corespunzător de acesta,
- Asigurați-vă că ușa sobei este închisă în timpul funcționării acesteia,
- Utilizați un aspirator pentru a aspira cenușa din sobă, doar atunci când soba s-a răcit complet.
- Nu utilizați niciodată produse de curățare abrazive pentru a curăța suprafața sobei.
6.1 CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA DE RUTINĂ REALIZATE DE UTILIZATORUL SOBEI
Utilizați un aspirator a cărui formă să faciliteze curățarea sobei. Aspiratorul trebuie să fie prevăzut cu un
filtru care să prevină eliberarea prafului în camera în care se află soba.
Înainte de a începe întreținerea de rutină, inclusiv curățarea, luați-vă următoarele precauții:
- opriți alimentarea cu energie electrică a sobei înainte de a începe orice activitate de curățare sau
întreținere,
- Mai întâi asigurați-vă că soba și cenușa s-au răcit,
Utilizați aspiratorul pentru a aspira zilnic cenușa din camera de combustie ,
- Folosind aspiratorul, curățați cu grijă focarulzilnic(după fiecare utilizare, după ce soba s-a răcit)
- Soba și cenușa trebuie să fie întotdeauna reci.
- FOCARUL (sub formă de cutie) - arde peleții de lemn. A se vedea Figura 11. Se recomandă ca focarul
să fie curățat zilnic după fiecare utilizare(după ce soba s-a răcit). Se recomandă să scoateți zilnic focarul
și să vă asigurați că nu există reziduuri de cenușă pe fundul acestuia și că peleții sunt depozitați în partea
de jos a focarului. Apoi reintroduceți focarul pentru funcționarea în condiții de siguranță a sobei. Focarul
trebuie să stea în poziție verticală, fără a fi înclinat !! Banda de etanșare din partea opusă focarului
trebuie să fie la locul corespunzător, nedeteriorată.
Dacă aveți nelămuriri, nu ezitați să sunați la un service autorizat pentru explicații și informații
suplimentare, având în vedere că producătorul nu cunoaște situația în ceea ce privește racordarea și
întreținerea sobei și nu garantează pentru acestea.
Producătorul nu își asumă răspunderea pentru pagubele provocate de terți.

1. Pentru buna funcționare
a sobei, nu trebuie să
existe cenușă în niciun
orificiu

Figura 11
Cenușarul trebuie aspirat și golit dacă este plin.

Figura
11

2. Orificiul pentru introducerea
elementului de încălzire trebuie
să ardă combustibil

Soba și cenușa trebuie să fie întotdeauna reci.
Cenușarul superior trebuie curățatzilnic sau o dată la două zileprin îndepărtarea cenușii sau prin
aspirare. Astfel, veți scăpa de orice impurități care rămân în interior atunci când peleții ard. Ulterior,
recipientul trebuie pus la locul său. Nu puneți niciodată peleții care nu au ars în cenușar.
Cenușarul inferior trebuie curățatzilnic sau o dată la două zileprin îndepărtarea cenușii sau prin
aspirare. Înainte de a face acest lucru, slăbiți piulițele-fluture. Astfel, veți scăpa de orice impurități care
rămân în interior atunci când peleții ard.
În același timp, utilizați un aspirator pentru a aspira cenușa din camera de fum prin deschiderea situată în
fața tăvii pentru cenușă din partea de jos a boilerului.
Ulterior, recipientul trebuie pus la locul său.
- CONDUCTELE DE FUM ALE BOILERULUI
Trebuie curățate manual cu o cheie specială pentru fiecare 40-50 de kg de peleți folosiți (un rezervor de
peleți plin). În primul rând, utilizați cheia pentru a ridica capacele mici rotunde cu deschideri, două dintre
ele, care se află în partea superioară a sobei. Utilizând aceeași cheie treceți la mâner - șuruburile care
sunt conectate la mânerele de curățare, și curățați-le de praf prin ridicare și coborâre, la fel ca în Figura
12.

Figura 12

Figura 13

- CAMERA DE FUM SUPERIOARĂ
trebuie curățată manual pentru fiecare 90-100 de kg de peleți folosiți (două rezervoare pline). Ridicați
capacul rezervorului de peleți. În rezervor, în partea superioară, sub capac, există un buton pentru
mecanismul de curățare a camerei. Dacă trageți înainte și înapoi de câteva ori de butonul mecanismului,
camera se va curăța. Nu vă îngrijorați dacă mecanismul merge încet, dacă provoacă zgârieturi sau dacă
se blochează. Astfel, se curăță camera.
Curățați soba doar atunci când este rece. La sfârșitul curățării, împingeți butonul până la capăt, astfel
încât să puteți vedea butonul și bara mecanismului de curățare. A se vedea Figura 13.
- GEAMUL UȘII (verificare și curățare periodice):
Soba și cenușa trebuie să fie întotdeauna reci. Curățați geamul cu un prosop neted. Geamul este
realizat din materiale piroceramice, rezistente la temperaturi ridicate. În cazul unor deteriorări, înlocuiți
geamul înainte de a folosi soba din nou. Geamul poate fi înlocuit doar de persoane autorizate.
Ventilația pentru evacuarea fumului trebuie verificată și curățată o dată la șase luni.
Soba și cenușa trebuie să fie întotdeauna reci.
Curățarea interiorului conductei de fum se face prin îndepărtarea capacului situat în partea inferioară a
cenușarului și prin introducerea aspiratorului în acest orificiu, pentru aspirarea depunerilor de cenușă,
Figura 14.

Figura 14
- CURĂȚARE GENERALĂ LA SFÂRȘITUL IERNII
Soba și cenușa trebuie să fie întotdeauna reci, scoateți soba din priză.
La sfârșitul iernii, cel mai sigur ar fi să scoateți soba din priză. Este important să curățați și să verificați
soba, astfel cum se explică la punctele de mai sus.

Soba și cenușa trebuie să fie întotdeauna reci.
După o utilizare prelungită, este posibil ca banda de azbest pentru sigilarea ușii să se desprindă. Această
bandă de etanșare se lipește de ușă cu silicon rezistent la temperaturi ridicate. Pentru a o lipi la loc,
folosiți un adeziv rezistent la temperaturi ridicate. Aceasta este foarte importantă pentru sigilarea ușilor.
6.2 CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE (pentru persoanele care se ocupă de întreținere)
CONDUCTA DE FUM - COȘUL trebuie curățate la fiecare șase luni sau după arderea a două tone de
peleți.
Soba și cenușa trebuie să fie întotdeauna reci.
Canalul de fum (coșul) este rezistent la vânt și trebuie verificat și curățat anual, preferabil la începutul
iernii. Se recomandă apelarea la contractanți autorizați pentru curățarea acestuia. Locurile care necesită
o atenție deosebită în timpul curățării sunt menționate în Figura 15.

Figura 15Locuri care trebuie curățate de cel puțin două ori pe an
6.3. ÎNTREȚINERE SPECIALĂ
Soba dvs. este un generator de căldură care folosește peleți ca biocombustibil solid. De accea, o dată pe
an trebuie să realizați o întreținere specială.
Ideal la începutul iernii.
Scopul aceste întrețineri speciale este funcționarea în mod eficient și corespunzător a sobei.
7.0 INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA
Ați achiziționat un produs de cea mai înaltă calitate.
Producătorul vă stă întotdeauna la dispoziție pentru orice informații legate de sobă și instrucțiunile de
asamblare și instalare în zona dvs. geografică. Racordarea corespunzătoare a sobei, potrivit acestor
instrucțiuni, este foarte importantă pentru prevenirea incendiilor și defecțiunilor.
Soba funcționează cu presiune de aspirare a combustiei. Prin urmare, fumul trebuie să fie izolat
termic.
PERICOL:
În cazul izbucnirii unui incendiu pe conducta de fumscoateți persoanele și animalele din cameră,
opriți alimentarea cu energie electrică a sobei, folosind panoul de siguranță al locuinței sau scoateți mufa
din priză (priza trebuie să fie ușor accesibilă) și sunați imediat la pompieri.
PERICOL:
Nu puteți utiliza combustibil convențional.

PERICOL:
Nu utilizați soba pentru a arde reziduuri.
8.0 CALITATEA PELEȚILOR ESTE FOARTE IMPORTANTĂ
Această sobă funcționează pe peleți (lemn presat).
Având în vedere că există numeroase produse de acest tip pe piață, este important să alegeți peleți care
nu sunt murdari. Utilizați peleți de calitate superioară, compacți și puțin prăfuiți.
Cereți reprezentantului de vânzări sau producătorului cei mai buni peleți, cu un diametru de 6 -7 mm și o
lungime de 30 de mm. Funcționarea corespunzătoare a sobei depinde de tipul și calitatea peleților,
deoarece intensitatea căldurii depinde de tipul de peleți.
Dacă peleții sunt de calitate inferioară, soba trebuie curățată mai des.
Producătorul sobei nu își asumă răspunderea pentru slaba performanță a sobei, în cazul utilizării de
peleți de calitate necorespunzătoare.

8.1. DEPOZITARE PELEȚI
Peleții trebuie depozitați într-un loc uscat, nu foarte răcoros. Peleții reci și umezi (cu o temperatură de
aproximativ 50C) reduc puterea termică a combustibilului și necesită curățarea suplimentară a sobei.
PELEȚII NU SE DEPOZITEAZĂ ÎN APROPIEREA SOBEI Păstrați-i la cel puțin 2 m de sobă. Manevrați
peleții cu grijă și nu îi rupeți.
AVERTISMENT: Dacă rezervorul de combustibil este umplut cu rumeguș sau peleți mici (descompuși),
se împiedică introducerea peleților. Astfel de peleți pot conduce la arderea motorului electric care pune în
funcțiune mecanismul pentru introducerea peleților sau avaria aparatele care funcționează cu ajutorul
motorului electric. Dacă observați astfel de peleți la baza rezervorului de peleți sau la baza aparatelor,
atunci când rezervorul este gol, folosiți un aspirator pentru aspirarea acestora, introducându-l prin
grilajele deschide ale peleților.

9. RACORDAREA INSTALAȚIILOR HIDRAULICE

1. Soba Dino
2. Racord coș
3. Conducta de distribuție
4. Prelungire container (în sobă)
5. Ventil de siguranță
6. Supapa radiatorului
7. Radiator
8. Supapă de aerisire
9. Conducta de circulație (în sobă)
10. Conducta de retur
11. Robinet încărcare și descărcare (în
cuptor)

IMPORTANT:
Racordarea sobei la o instalație hidraulică se faceexclusivde tehnicieni calificați, în conformitate cu
reglementările aplicabile în țara în care se instalează soba.
ALFA PLAM nu își asumă răspunderea în cazul deteriorării materialelor, în cazul unor defecțiuni,
funcționări deficitare, dacă nu se respectă recomandările de mai sus.
Soba este concepută pentru încălzire centrală.
Soba este concepută pentru un sistem de încălzire cu circuit închis. RespectațiorientărileSRPS.
Partea din spate a boilerului și racordurile apar în Figura 16.

Figura 16
10. CONDUCTA DE PRESIUNE ȘI DE RETUR
Debitele conductelor de presiune și de retur ale boilerului sunt de 1” și nu le puteți scurta sau îngusta
până la prima bifurcație. Utilizați conducte de oțel sau cupru de 1", cu un diametru exterior de 28 de mm
sau mai mare.
În timpul instalării, respectați cu strictețe înclinațiile conductelor, care trebuie să aibă o înclinație de 0,5%
(5 mm per metru de conductă) și sistemul de ventilație (boilere, conducte, radiatoare).
Instalați un hidrometru termic la linia de presiune pentru identificarea presiunii apei din sistem și
temperaturii apei în partea din spate a boilerului.
11. COMPONENTE ÎNCASTRATE ALE SOBEI
- Soba are următoarele componente încastrate:
- ventilul de siguranță
- pompa de circulație
- supapa de aer automată
- Containerul de prelungire și
- Robinetul de încărcare și descărcare
De aceea, nu trebuie să instalați aceste componente. Soba este completă, ceea ce reprezintă un mare
avantaj, deoarece nu mai este nevoie de un spațiu suplimentar pentru componentele enumerate.
11.1 VENTILUL DE SIGURANȚĂ
Se instalează sub capacul sobei, pe linia de presiune. Racordul de intrare este R1/2". Se deschide la o
presiune a apei de 2,5 bari. Se poate obține îndepărtând partea laterală dreaptă a sobei.
Ventilele de siguranță de ieșire ale căror racorduri ies în afara peretelui din spate, deasupra liniei de
presiune trebuie instalate în conductele de scurgere.
11.2 POMPA DE CIRCULAȚIE

Pompa de circulație de calitate superioară Wilo RS 25/6 a fost integrată în sobă pe linia de retur R1”.
Pompa are o putere de 93W. Este pornită și oprită electric în funcție de setarea temperaturii apei.
Arborele de pompă trebuie să fie în poziție orizontală. Din acest motiv, atunci când realizați racordarea la
instalație, asigurați-vă că pompa nu se rotește! Țineți strâns șurubul galvanizat din partea din spate a
sobei.
Puteți ajunge la pompă îndepărtând partea laterală stângă.
Observație:
Dacă soba și pompa nu au funcționat o anumită perioadă de timp (spre exemplu, o lună), arborele
conductei poate rămâne blocat pe fund, nu mai pune în mișcare apa sau se poate arde. Dacă atunci când
porniți soba (când apa din boiler se încălzește), pompa de apă nu pornește, dacă radiatoarele nu se
încălzesc când se atinge temperatura setată, dacă nu auziți murmurul apei sau dacă temperatura
boilerului crește, iar radiatoarele nu se încălzesc, îndepărtați partea laterală stângă, conform celor
menționate mai sus pentru a ajunge la pompă. Puneți un prosop sub pompă și cu ajutorul unei
șurubelnițe cu un vârf de o lățime de 5 - 7 mm, desfaceți șurubul din partea din față a pompei. Este
normal să iasă puțină apă din pompă. Împingeți șurubelnița în orificiul pompei, ajungeți la canelura
arborelui de pompă și rotind șurubelnița și arborele spre dreapta și stânga, ajungeți la arborele de pompă.
Reintroduceți șurubul în orificiul de pe pompă și filetați-l. Cauciucul de sub șurub nu trebuie să iesă în
afară.
11.3 SUPAPA DE AER AUTOMATĂ
Supapa de aer automată se află pe linia de presiune de sub capac. Trebuie să evacueze aerul din boiler.
Puteți a ajunge la supapă, îndepărtați partea laterală dreaptă a sobei.
Robinetul valvei trebuie să fie lejer, nu strâns, pentru ca aerul să poată ieși din boiler și instalații
fără probleme.
11.4 VASUL DE EXPANSIUNE
Soba are integrat un vas de expansiune cu un volum de 10 litri. Acesta are rolul de a stabiliza presiunea
în boiler și în instalația de încălzire. Presiunea setată din fabricație este de 1 bar.
11.5 ROBINETUL DE ÎNCĂRCARE ȘI DESCĂRCARE
După cum sugerează și denumirea sa, acesta este un robinet de încărcare și descărcare.
Este situat în spate, în partea de jos.
Racordul de intrare este R1/2", în timp ce racordul de ieșire are o prelungire pentru furtun.
12. INSTALAREA ȘI APRINDEREA
Înainte de pornirea combustiei, întreg sistemul de încălzire centrală trebuie să fie umplut cu apă, să fie
bine ventilat, iar soba racordată corespunzător la coș, conform celor menționate anterior.
Se recomandă ca presiunea de funcționare a apei să fie între 1 și 1,9 bari. Ideal, presiunea ar trebui să
fie între 1,2 și 1,6 bari.
Pentru testul de presiune se poate ajunge până la 1,9 bari.
Observație:
Soba nu se utilizează fără apă. Trebuie racordată la instalația la care sunt racordate radiatoarele,
cu o putere minimă de 8kW.

13. INSTRUCȚIUNI PRACTICE ȘI RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZAREA SISTEMULUI DE
ÎNCĂLZIRE
- Toate racordurile trebuie să fie sigilate și etanșe. Nu trebuie să existe nicio scurgere de apă.
- Înainte de a porni soba pentru prima dată, trebuie să testați întreaga instalație cu
o presiune maximă a apei de 1,9 bari.
- Preferabil, apa trebuie evacuată cel puțin o dată din sistem, din cauza depunerilor
din sistem.
- Asigurați-vă că supapele dintre sobă și instalație sunt deschise.
- Asigurați-vă că aerul din boiler și din instalație este evacuat înainte de punerea în funcțiune a boilerului.
De aceea, instalația trebuie umplută cu apă lent, pentru ca aerul să poată fi evacuat.
- În timpul fazelor de aprindere și răcire, soba se poate dilata și contracta și în același timp,
poate produce mici trosnituri. Este absolut normal, deoarece structura este din oțel, ceea ce cu
siguranță, nu poate fi considerat un dezavantaj.
Programarea de bază care are loc în fabrică garantează funcționarea corespunzătoare și previne
supraîncălzirea la prima pornire a sobei, dar și ulterior.
14. ALIMENTARE CU GRANULE DE LEMN
Realimentarea se face prin partea superioară a sobei prin deschiderea capacului. Introduceți granulele de
lemn în rezervor. Acesta are o capacitate de aproximativ trei saci de 15 kg, respectiv 45 de kg de peleți.
Pentru a simplifica procedura, faceți acest lucru în două etape:
- Puneți jumătatea de sac în rezervor și așteptați până ce peleții ating baza rezervorului. Porniți soba.
- Când soba începe să funcționeze normal puneți peleții după caz, în locul de depozitare a peleților.
- Nu îndepărtați niciodată grila de siguranță a rezervorului. Atunci când introduceți granulele de lemn,
sacul
nu trebuie să intre în contact cu suprafețele încinse.
15. DESCHIDEREA ȘI ÎNCHIDEREA UȘII FOCARULUI
ATENȚIE: Nu deschideți ușa focarului în timpul funcționării sobei, deoarece eficiența acesteia scade
considerabil.
Pentru buna funcționare a sobei, ușa focarului trebuie să fie etanșă.
Ușa focarului se deschide și se închide cu un mâner, care însoțește soba ca piesă suplimentară. Mânerul
se află în cenușarul superior, împreună cu cablul de conectare, garniturile, cheia pentru curățarea
conductelor de fum și manualul de instrucțiuni.
Figura 17 arată o metodă de deschidere a ușii focarului. Introduceți mânerul (poz. 2, Fig.1) în clanța ușii
focarului (poz. 1, fig.1) și rotiți mânerul în sensul acelor de ceasornic. Închiderea ușii focarului se face
după aceeași metodă, prin rotirea în sens contrar mișcării acelor de ceasornic, până la etanșeizarea ușii.
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Figura 17

OBSERVAȚIE: această metodă de deschidere și închidere a ușii se aplică pentru creșterea siguranței
utilizatorilor, deoarece se previne deschiderea accidentală a ușii focarului, ceea ce îi împiedică pe copii
să deschidă ușa, prevenindu-se accidentele.
16. DESCHIDEREA ȘI ÎNCHIDEREA REZERVORULUI DE PELEȚI
ATENȚIE: Pentru buna funcționare a sobei, rezervorul de peleți trebuie să fie închis în mod
corespunzător pentru a preveni admisia necontrolată de aer în camera de combustie.
Figura 18 arată o metodă de deschidere și închidere a capacului rezervorului. Introduceți mânerul (poz. 1,
fig. 18) în orificiul mecanismului de închidere (poz.2, fig. 18), apăsați pe capacul rezervorului (poz. 3, fig.
18), situat în partea superioară și rotiți capacul în sensul acelor de ceasornic, până ce capacul este etanș.
Capacul rezervorului se deschide în același mod, prin rotirea mânerului în sens contrar mișcării acelor de
ceasornic (sau în aceeași direcție în cazul închiderii capacului), până ce capacul rezervorului se
deschide.

Figura 18
17. DESCHIDEREA ȘI ÎNCHIDEREA CENUȘARULUI SUPERIOR
Figurile 19 și 20 arată cum se deschide și se închide cenușarul superior. Se poate realiza cu o bară
situată pe cenușar sau cu o cheie specială.
Figura 19 arată deschiderea manuală a cenușarului superior prin rotirea barei (poz.1) spre dvs.
Cenușarul se închide prin alinierea acestuia cu partea din față a sobei și prin rotirea la maximum a barei
spre partea din față a sobei.
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Figura 19
Figura 20 arată deschiderea cenușarului superior cu o cheie specială (poz.1) care se introduce într-un
orificiu de pe bară și se trage spre dvs. Cheia se livrează odată cu soba, ca piesă suplimentară.
Cenușarul se închide prin alinierea acestuia cu partea din față a sobei și prin rotirea la maximum a barei
spre partea din față a sobei. Nu utilizați cheia pentru închiderea cenușarului.
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Figura 20
Observație:
Cenușarul superior și cenușarul inferior trebuie să fie închise etanș!

18.DESCRIEREA ȘI MODUL DE FUNCȚIONARE A
SISTEMULUIDE CONTROL
18.1 DESCRIERE AFIȘAJ BUTON DE APĂSARE
Buton de ajustare -

Buton de apăsare ON/OFF

Ace indicatoare

Ac
indicator
superior

Ac indicator
inferior

Buton de ajustare +

Buton MENIU

Funcții

Acul indicator superiorindică statusul sobei, meniul selectat,
indicatorul de dozare și funcționarea programului indicatorului de
control timp.

Acul indicator inferior arată ora curentă, valoarea setărilor și a
parametrului, precum și denumirile și avertismentele.

indicator arzător

indicatorpompă de circuit

indicatordozare

Afișajul atunci când soba funcționează în etapa de combustie
Ac indicator superior:

Afișajul superior arată alternativ: BURNapoiP5D5,cuforță de funcționare
curentă șiforțăde funcționare ajustată DX.

Ac indicator inferior:

Afișajul inferior arată alternativ:
temperatura gazelor de ardere155
temperatura apei din boiler:B72
temperatura camerei:A18
Linia de retur a apei din boiler:r45

Afișajul când boilerul este oprit (OFF)
Ac indicator superior:

OFF

Ac indicator inferior:

Ceas: 6:35 PM

Buton de
apăsare

Funcție

Buton de apăsare ON/OFF
Apăsați îndelung pe întrerupătoarele on/off ale sobei
Apăsarea scurtă vă reîntoarce la afișajul inițial.

Buton de apăsare +
Apăsarea în timpul funcționării mărește puterea setată.
Prin ultima apăsare a butonului MENIU, acest buton de apăsare mărește
temperatura camerei.
Apăsând meniul, se selectează un submeniu.
Buton de apăsare Apăsarea în timpul funcționării scade puterea setată.
Prin ultima apăsare a butonului MENIU, acest buton de apăsare mărește
temperatura camerei.
Apăsând meniul, se selectează un submeniu.
Buton MENIU
Apăsând scurt pe ecran, afișajul va arăta valoarea setată pentru temperatura
camerei, care poate fi ajustată apăsând - sau +.
Dacă țineți apăsat mai mult de 2 secunde, se activează meniul afișajului.
Dacă țineți apăsat mai mult de 4 secunde, se activează setările avansate ale
meniului. Dacă continuați să apăsați acest buton, apar una după alta opțiunile din
meniu.
Pentru selectarea parametrului din submeniu, se folosesc butoanele - și +. Dacă
apăsați din nou butonul MENIU, se activează semnalul luminos al valorilor
parametrului setat, care poate fi ajustat apăsând + sau -.

Apăsați scurt butonul ON/OFF pentru a reveni la afișajul inițial.

Figura 21

18.2 DACĂ BOILERULFUNCȚIONEAZĂ
Afișajul arată faza curentă a modului de funcționare (spre exemplu, TestFire, HeatUp etc.). iar afișajul
superior arată în mod alternativ capacitatea setată și capacitatea reală a boilerului la fiecare cinci
secunde.
Dacă apăsați+ butonul +,se mărește puterea sobei,dacă apăsați butonul -,puterea sobei scade.
Dacă apăsați butonul MENIU, afișajul va arăta valoarea setată pentru temperatura camerei, care poate fi
ajustată apăsând - sau +.
Dacă apăsați din nou butonul MENIU , afișajul va arăta valoarea setată pentru temperatura apei în
boiler, care poate fi ajustată apăsând - sau +.
Soba funcționează la valoarea presetată până ce temperatura camerei atinge pragul de modulație sau
până ce gazele de ardere ating valorile limită. În primul caz, se arată cum se reglează apa, iar în cel de-al
doilea gazele.
În cazul unei întreruperi a alimentării cu energie electrică (de cel mult 2 minute), după ce revine curentul
electric, soba continuă să funcționeze la fel ca înaintea de pana de curent. Dacă pana de curent se
prelungește, soba execută automat închiderea de siguranță și se răcește, prin urmare, trebuie repornită.

18.3 OPRIREA BOILERULUI
Dacă țineți apăsatbutonul ON/OFFmai mult de jumătate de secundă în timpul funcționării sobei, afișajul
aratăON șiOFF..Ulterior, soba începe procesul de oprire.Transportatorul pe șuruburi se oprește, pe afișaj
apare STOP FIRE, iar ventilatorul funcționează la viteză maximă pentru a curăța focarul. După răcirea
camerei de combustie, soba se închide și intră în modul Sleep. Afișajul va indica OFF .
PORNIRE BOILER
Dacă țineți apăsat pe butonul ON/OFFmai mult de jumătate de secundă, în timpul funcționării sobei,
afișajul aratăON șiOFF..Ulterior, soba începe procesul de pornire. Afișajul arată TESTFIRE, ventilatoarele
funcționează la viteză maximă pentru a curăța camera de combustie, transportatorul pe șuruburi nu se
mișcă, iar arzătorul este încălzit. Ulterior, dacă temperatura sobei este mică, începe procesul de
ÎNCĂLZIRE (HEATING UP)în care peleții ard rapid, iar ventilatoarele nu mai funcționează. Ulterior, încep
procedurile Fuel IGNIșiTEST IGNIîn timp ce boilerul îndeplinește condițiile pentru tranziția spre faza de
ardere (BURN).

Dacă țineți apăsat pe butonul MENIU mai mult de 2 secunde (după ce se activează butonul, se
afișează apa), se afișează temperatura curentă a camerei. Apăsați + sau - pentru a seta o altă
temperatură și statusul ventiatorului.
18.4 SETAREA PROGRAMULUI CONTROL-TIMP
Dacă țineți apăsat timp îndelungat (până la afișarea TEMPORIZATORULUI) pe butonul MENIU,se
deschide meniul pentru programul control-timp.
Selectați ON sau OFF pentru a include sau exclude acest program. Trebuie să setați ora și ziua
săptămânii exacte (1 este luni...7 este duminica) și apoi să programați 6 perioade de programare și
temperaturi.
Fiecare dintre cele 6 perioade de timp se limitează la ora de început (P1a - pornire Program 1) și ora de
sfârșit (P1d - oprire Program 1). În această perioadă, soba pornește și funcționează pentru a menține
camera la temperatura setată (P1t).

Ulterior, pentru fiecare zi a săptămânii se aleg 3 perioade de timp.
Spre exemplu, pentru ziua de marți, afișajul superior arată DAY2, iar cel inferior P1, P2, P3 și P6, ceea ce
înseamnă că marți boilerul va funcționa în intervalele programate în cadrul programelor P1, P3 și P6.

Figura 22: Diagrama setare timp

Figura 23: Arată navigația în meniul temporizatorului

18.5 SEMNALE ȘIMESAJE PE AFIȘAJ
Semnale la acele
indicatoare
OFF

Semnifiația mesajului și statusul sobei

Soba este în standby.

1 2 :5 3
° OFF
1 2 :5 3

TEST
FIRE
He a t
UP
Fu e l
IGNI
TST
IGNI

BURN
123°

BURN

Soba nu mai funcționează, dar se activează modul timp, prin urmare,
pornește automat la ora setată.
Soba verifică dacă flacăra și combustia din camera de combustie sunt
adecvate. Acest proces se activează după o pană de curent.
În faza de aprindere, după ce transportatorul pe șuruburi umple focarul,
arzătorul aprinde peleții.
După faza de încălzire, peleții se aprind. În acest punct, nu există nicio
dozare.
La finalul fazei de aprindere, arzătorul oprește soba și analizează dacă
aprindere a fost reușită, dacă arderea este corespunzătoare și dacă
temperaturile cresc normal.
Faza de ardere (în mod normal faza de lucru). Acul indicator inferior arată
temperatura gazelor de ardere, în partea din spate a sobei.
Faza de ardere, afișajul inferior arată temperatura apei din boiler.

B78°

BURN

Faza de ardere, afișajul inferior arată linia de retur a temperaturii apei.

R48°

Faza de ardere, afișajul inferior arată temperatura camerei.

P5D5
R48°
CL N
FIRE

Acul indicator superior indică puterea curentă a sobei (Px) și puterea setată
a sobei (Dx).
Faza de curățare. Ventilatorul suflă cenușa și alte reziduuri din focar.
Ocazional, această fază pornește automat în timpul fazei de ardere.

FIRE

Soba este în curs de oprire și răcire.

STOP
COOL
FL UID

AL AR

Atunci când chiar și cu o forță minimă, temperatura camerei atinge un
anumit nivel, soba intră în faza COOL AIR și începe să se răcească. Soba repornește
automat după ce temperatura camerei scade sub o anumită valoare.
În faza de ardere, peleții lipsesc.

PEL
AL AR
FIRE

AL AR
SEC

AL AR
PRES

AL AR
TC1

AL AR

Aprinderea a eșuat. Verificați starea sobei, curățați focarul și încercați să
reaprindeți soba.
Termostatul de siguranță a reacționat. Verificați starea sobei, dacă nu
identificați niciun obstacol, reactivați manual termostatul de siguranță și
reporniți soba. În caz contrar, contactați un service.
Termostatul de siguranță a reacționat. Verificați starea sobei, dacă nu
identificați niciun obstacol, reactivați manual termostatul de siguranță și
reporniți soba. În caz contrar, contactați un service.
Traductorul gazelor de ardere nu transmite niciun semnal. Contactați un
service.
Nu există niciun semnal de la focarul de temperatură. Contactați un service.

TCh

ALAR
AIr
ALAR

Nu există niciun semnal de la debit sau ventilatoarele nu funcționează
corespunzător. Contactați un service.
Trebuie să curățați soba și/sau coșul.

drtY
AL AR

Nu există niciun semnal de la focarul de temperatură. Contactați un service.

NTC
AL AR

Temperatura gazelor de ardere este prea mare.

GASS

18.6 SCHEMA ELECTRICĂ

Figura 24 SCHEMA ELECTRICĂ
18.7 MENIURI

Dacă țineți apăsat pe butonul MENIU,meniurile se afișează unele după altele. Pentru a selecta meniul,
eliberați butonul atunci când vedeți meniul respectiv. Descrierile meniurilor sunt enumerate mai jos .

Figura 25: Descriere meniu

18.8. SITUAȚII ALARMANTE

19. MĂSURI DE SIGURANȚĂ
Soba este echipată cu următoarele dispozitive de siguranță:
REDUCTOR DE PRESIUNE
Verifică presiunea din coș. Oprește transportorul spiralat de peleți, atunci când conducta de scurgere
este înfundată.
sau atunci când există presiune (vânt).
- SENZOR TEMPERATURĂ GAZE DE ARDERE
Verifică temperatura gazelor de ardere, care permite pornirea sobei sau oprește aprinderea dacă
temperatura gazelor de ardere scade sub valoarea programată.
- TERMOSTAT CONTACT PE BAZA SPIRALEI
Dacă temperatura depășește valoarea de siguranță setată, soba se oprește imediat.
- TERMOSTAT CONTACT BOILER
Dacă temperatura depășește valoarea de siguranță setată, soba se oprește imediat.
- SENZOR TEMPERATURĂ APĂ
Atunci când temperatura apei se apropie de temperatura de oprire (80 ° C), senzorul declanșează
o serie de cicluri de răcire sau oprește automat soba, cu ajutorul funcției ECO-STOP
pentru a preveni blocarea senzorului capilar de temperatură descris mai sus.
- SIGURANȚA ELECTRICĂ
Soba este protejată împotriva întreruperilor de energie electrică prin intermediul siguranțelor standard,
situate pe
panoul principal de pe partea din spate a sobei și pe panoul de control, „panoul mamă”.
- VENTILATOR GAZE DE ARDERE
Dacă ventilatorul se oprește, panoul de control blochează imediat alimentarea cu peleți și va apărea un
semnal de alarmă.
- MOTOREDUCTOR
Dacă motoreductorul nu mai funcționează, soba continuă să funcționeze până ce flacăra se stinge
din cauza lipsei de oxigen și până ce soba atinge nivelul minim de răcire.
- ÎNTRERUPERILE DE ELECTRICITATE
Dacă are loc o întrerupere scurtă de electricitate, soba începe automat să se răcească.
- SOBA NU SE APRINDE
Dacă nu apare nicio flacără atunci când porniți soba, soba intră într-o stare de alarmă.
20. DEFECȚIUNI - CAUZE - SOLUȚII
PROBLEME
Granulele de
lemn nu sunt
introduse în
focar, în camera
de combustie.
Flacăra s-a stins
sau soba s-a
oprit automat.

CAUZE POSIBILE
1. Rezervorul de granule de lemn este gol.
2. Spirala este blocată.
3. Motoreductorul spiralei este defect.
4. Cardul electronic este defect.
1. Rezervorul de granule de lemn este gol.
2 Camera de combustie nu este alimentată cu granule
de lemn.
3. Intervenție de probă de siguranță pentru temperatura
granulelor de lemn.
4. Ușile nu sunt închise corect sau garnitura de
etanșare a geamului s-a uzat.
5. Granule de lemn necorespunzătoare.
6. Alimentare deficitară de granule de lemn.
7. Camera de combustie este goală.
8. Coșul este înfundat.
9. Interferență defecțiune comutator de presiune.
10. Motorul de evacuare a fumului este defect.

SOLUȚII
1. Umpleți rezervorul
2. Goliți rezervorul și deblocați spirala
- melc
3. Schimbați motoreductorul
4. Schimbați cardul electronic
1. Umpleți rezervorul cu granule de
lemn.
2. A se vedea ultima instrucțiune.
3. Lăsați soba să se răcească
complet și reporniți-o. Dacă problema
persistă, sunați la serviciul de suport
tehnic.
4. Închideți ușa sau înlocuiți garnitura
de etanșare a geamului cu una
originală.
5. Schimbați tipul de granule de lemn,
alegând un tip aprobat de producător.
6. Verificați dozarea și setările.
7. Curățați camera de combustie,
conform instrucțiunilor din manual.
8. Curățați conducta de fum.

A funcționat
câteva minute,
dar apoi s-a
oprit.

Granulele de
lemn se depun în
camera de
combustie.
Geamul ușii este
murdar, iar
flacăra este
slabă.

1. Faza de aprindere nu s-a încheiat.
2. Asigurați-vă că nu există o întrerupere de
electricitate.
3. Conducta de fum este înfundată.
4. Interferență defecțiune comutator de presiune.
5. Bujia este avariată.
1. Lipsă de aer pentru ardere.
2. Granule de lemn umede sau necorespunzătoare.
3. Motorul sistemului de evacuare a fumului este defect.

Motorul de
evacuare a
fumului este
defect.

1. Soba nu se alimentează cu electricitate.
2. Motorul este defect.
3. Panoul mamă este defect.
4. Panoul de control este defect.

În modul
automat, soba
funcționează la
capacitate
maximă
neîntrerupt.

1. Termostatul este programat la poziția maximă.
2. Termostatul pentru aerul din exterior verifică aerul
rece.
3. Sonda care verifică temperatura este defectă.
4. Panoul de control este defect sau nu funcționează.

Soba nu
pornește.

1. Asigurați-vă că nu există o întrerupere de
electricitate.
2. Sonda pentru granulele de lemn este blocată.
3. Comutatorul de presiune nu funcționează. (se
afișează ca fiind blocat).
4. Conducta de fum sau de aspirare a fumului este
înfundată.

9. Înlocuiți comutatorul de presiune.
10. Verificați motorul, dacă este cazul,
înlocuiți-l.
1. Încercați să reaprindeți soba.
2. A se vedea ultima instrucțiune.
3. Conducta de fum este înfundată.
4. Verificați sau înlocuiți sonda.
5. Verificați sau înlocuiți bujia.
1. Curățați camera de combustie și
verificați ca toate deschiderile să fie
curate. Realizați curățarea standard a
camerei de combustie și a conductei
de fum. Verificați dacă canalul de
circulație a aerului este înfundat.
Verificați garniturile ușii.
2. Schimbați tipul de granule de lemn.
3.Verificați motorul, dacă este cazul,
înlocuiți-l.
1.Verificați principala sursă de
alimentare cu energie electrică și
rezistența la topire.
2.Verificați motorul și condensatorul,
dacă este cazul, înlocuiți-le.
3. Schimbați cardul electronic
4. Schimbați panoul de control.
1. Resetați temperatura termostatului.
2. Schimbați poziția sondei.
3. Verificați sonda, dacă este cazul,
înlocuiți-o.
4. Verificați panoul de control, dacă
este cazul, înlocuiți-l.
1.
Asigurați-vă
că
principalul
întrerupător este în poziția 1.
2.
Deblocați
sonda
verificând
termostatul din spate. Dacă se
blochează
din
nou,înlocuiți
termostatul .
3. Înlocuiți comutatorul de presiune.
4. Curățați conducta de fum.

Tabelul 8.

21.0. INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA ȘI DEZASAMBLAREA SOBEI
Dezasamblarea sau eliminarea unei sobe învechite intră în responsabilitatea exclusivă a proprietarului.
Proprietarul sobei trebuie să respecte reglementările naționale legate de siguranță și protecția mediului.
Dezasamblarea și eliminarea sobei pot fi încredințațe unui terț, dacă acesta este o societate autorizată să
colecteze și să elimine astfel de materiale.
AVERTISMENT: Trebuie să respectați în orice situație reglementările aplicabile cu privire la eliminarea
materialelor de acest fel în țara în care se instalează soba și dacă este cazul, să raportați eliminarea unor
astfel de produse.
ATENȚIE
Dezasamblarea sobei se realizează doar dacă soba nu funcționează și după ce a fost scoasă din priză.

• scoateți din priză toate părțile electrice,
• aruncați bateriile și cardurile electronice ale panoului de control în tomberoanele corespunzătoare,
în conformitate cu standardele în vigoare.
• separați bateriile de cardurile electronice,
• demontați soba cu ajutorul unei societăți autorizate
ATENȚIE
Aruncarea sobei în locuri publice prezintă riscuri pentru oameni și animale. În aceste situații, proprietarul
este singurul responsabil dacă o persoană sau un animal se accidentează.
După dezasamblarea sobei, acest manual și toate documentele aferente acestuia trebuie, de asemenea,
distruse.
22.0. DURATA DE SERVICE GARANTAT
Se referă la perioada în care garantăm pentru service, accesorii și piesele de schimb, începând cu ziua
achiziționării dispozitivului.
Perioada garantată de service este în conformitate cu reglementările juridice valabile.
În cazul schimbării modelului și design-ului dispozitivului, termenul pentru schimbarea părților cu design
modificat este în conformitate cu termenul legal.
După acest termen, furnizăm părțile modificate în cadrul noilor design-uri.
22.1 TERMENII ȘI CONDIȚIILE GARANȚIEI
Garanția produsului este valabilă în contextul termenului definit legal.
Garanția nu acoperă deteriorări ale geamului și deteriorările fizice apărute după achiziție.
PRODUCĂTORUL REȚINE TOATE DREPTURILE DE A EFECTUA MODIFICĂRI
Pe parcursul perioadei de garanție, produsul va funcționa corect doar dacă este utilizat în conformitate cu
instrucțiunile de conectare și utilizare.
Garanția încetează să mai fie valabilă, dacă se stabilește că:
- racordarea sau repararea produsului a fost realizată de o persoană neautorizată sau dacă s-au folosit
piese contrafăcute,
- dacă produsul nu a fost folosit în mod corespunzător, în conformitate cu instrucțiunile din manual,
- dacă au apărut avarii mecanice în timpul utilizării,
- dacă defecțiunea a fost reparată de persoane neautorizate,
- dacă produsul a fost folosit în scop comercial,
- dacă deteriorările au avut loc în timpul transportului, după ce produsul a fost vândut,
- dacă defecțiunea s-a datorat instalării necorespunzătoare, întreținerii necorespunzătoare sau avariilor
mecanice cauzate de client,
- dacă defecțiunea a fost provocată de o tensiune prea mică sau prea mare și în situații de forță majoră.
Piesele defecte ale produsului pot fi înlocuite în afara perioadei de garanție cu piese de schimb originale
pentru care se oferă o garanție în aceiași termeni și aceleași condiții.
Această garanție nu exclude sau afectează drepturile clientului în ceea ce privește conformitatea
bunurilor cu prevederile legale. dacă produsul livrat nu corespunde contractului, clientul are dreptul de a
solicita vânzătorului repararea sau înlocuirea produsului în conformitate cu legislația în vigoare.
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