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MANUAL DE INSTALARE, FUNCȚIONARE ȘI ÎNTREȚINERE 
 
 

 
 

Pelet→ combustibil din biomasă lemnoasă→ biocombustibil 
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Instalațiile pentru încălzire (denumite în continuare „SOBE”) de la ALFA PLAM denumită în continuare 
ALFA PLAM) se produc și se testează în conformitate cu măsurile de siguranță ale reglementărilor în 
vigoare ale Uniunii Europene.  
Acest manual este destinat utilizatorilor sobei, instalatorilor, operatorilor și persoanelor responsabile de 
întreținerea sobelor prezentate pe prima pagină a Manualului.  
Dacă aveți neclarități legate de acest Manual, vă rugăm să contactați producătorul sobei sau un centru de 
servicii autorizat. În acest caz, ar trebui să menționați întotdeauna numărul paragrafului sau al capitolului 
aferent respectivului subiect, adică subiectul neclar.   
Orice tipărire, traducere sau reproducere, chiar și parțială, a acestui Manual necesită acordul ALFA PLAM, ceea ce 
înseamnă că acțiunile menționate trebuie aprobate de ALFA PLAM. Informațiile tehnice, figurile și specificațiile din 
acest Manual nu trebuie furnizate unei terțe părți.  
 

AVERTISMENTE IMPORTANTE: 
IMPORTANT: Racordarea dispozitivului la instalația electrică trebuie obligatoriu efectuată de către o 
persoană calificată și autorizată conform prevederilor legale în vigoare. 
Acest aparat nu este prevăzut pentru a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, motrice 
și mentale reduse sau de către persoane care dispun de cunoștințe și experiențe reduse, fără 
supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța lor, adică tutore.  
Copiii nu trebuie să se joace cu acest tip de aparate.    
SISTEM DE COMBUSTIE DUBLU: 
Flacăra obținută din combustia corectă a lemnului în sobă emite aceeași cantitate de dioxid de carbon (CO

2
) ca cea 

eliberată în urma descompunerii naturale a lemnului.   
Cantitatea de dioxid de carbon (CO

2
) obținută prin combustie sau descompunere a masei vegetale corespunde 

cantității de dioxid de carbon (CO
2
)pe care masa vegetală o poate obține din mediu și pe care o transformă în 

oxigen pentru aer și cărbune vegetal pe parcursul întregii sale vieți.  
Utilizarea de combustibili fosili non-regenerabili (cărbuni, petrol, gaze), spre deosebire de utilizarea de lemne, 
eliberează în atmosferă cantități enorme de dioxid de carbon (CO

2
) acumulate de-a lungul a milioane de ani, 

contribuind la mărirea efectului de seră. Prin urmare, utilizarea lemnelor drept combustibil se află în echilibru perfect 
cu mediul înconjurător, deoarece lemnul în calitate de combustibil regenerabil se află în armonie ecologică cu 
natura. 
Prin principiul combustiei pure, aceste scopuri sunt atinse în totalitate și de aceea ALFA PLAM își întemeiază 
proiectele pe acest principiu.   
Ce înseamnă combustia pură și cum se desfășoară aceasta?  
Reglarea și fixarea aerului primar și introducerea aerului secundar creează, adică cauzează o combustie secundară 
sau așa numita post-combustie care produce flacăra secundară care, prin natura sa, este mai luminoasă și mai 
puternică decât flacăra principală sau inițială. Adăugarea de oxigen proaspăt (prin aerul introdus) permite o 
combustie suplimentară a gazelor care nu au ars complet. Acest lucru crește considerabil efectul termic și scade 
emisiile periculoase 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 
 
CARACTERISTICI TEHNICE ALE SOBEI 
1. Dimensiuni: 
       - Lățime................................................................................................................................................530 mm 
       - Adâncime................................................................................................................................................570 mm 
       - Înălțime.............................................................................................................................................1010 mm 
2. Diametru racord conductă de fum…........................................................................................................80 mm 
3. Diametru orificiu admisie aer din 
exterior.................................................................................................................100 mm 
4. Înălțime de la podea la axa racordului conductei de fum….............................................................................270 
mm 
5. Putere maximă ...................................................................................................................14,69 W 
6. Putere maximă prin radiere…………………………………………………..…………….……………………..1,49 kW 
7. Putere maximă a boilerului…………………………………………………………………………..…..……….13,2 kW 
8. Consumul maxim............................................................................................................3,5 kg/h 
9. Gradul de utilizare la putere maximă ..............................................................................................92,06 %  
10. Putere Minimă .............................................................................................................................................5,3 kW 
11. Putere minimă prin radiere ……………………………………………………..…………………………..…...1,97 kW 
12. Putere minimă a boilerului…………………………………………………..…………….……………………..3,33 kW 
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13.Consumul minim............................................................................................................1,24 kg/h 
14. Gradul de utilizare la putere minimă ..............................................................................................93,75 % 
15. Tranzit minim...............................................................................................................................................5 Pa 
16. Tranzit optim...............................................................................................................................................12 Pa 
17. Volumul de încălzire ....................................................................................................................110 - 245 m3 
18. Capacitatea rezervorului pâlnie de 
combustibil...........................................................................................................25 kg 
19. Timpul de lucru maxim cu rezervorul plin……....................................................................................................21 
h 
20. Timpul de lucru minim cu rezervorul plin……....................................................................................................7 h 
21.Putere maximă de evacuare...................................................................................................................450 W 
22. Tensiune/Frecvență 
…………………………………………………………………………………….........…..230V/50Hz  
23. Greutate:  
  -netă.............................................................................................................................................181 kg 
  -brută.........................................................................................................................................205 kg 
 
 
1.0 SCOPUL ACESTUI MANUAL  
Scopul acestui Manual este să permită utilizatorului să ia toate măsurile necesare și să pregătească tot 
echipamentul și materialul necesar pentru a asigura exploatarea corectă și în condiții de siguranță, adică utilizarea 
sobei.  
 
1.1 ACTUALIZARE  
Acest Manual reflecta ultima generație la momentul la care soba a fost scoasă pe piață. De aceea, ALFA PLAM nu 
ia în considerare sobele deja existente pe piață cu documentație tehnică apropiată și le consideră defecte sau 
inadecvate după modificări, adaptări sau aplicații de noi tehnologii pe mașinile noi apărute..  
Cuprinsul Manualului trebuie citit și studiat cu atenție. Este necesar să țineți cont de toate instrucțiunile menționate 
în acest manual. Toate informațiile incluse în acest manual sunt necesare pentru instalarea, utilizarea și întreținerea 
sobei dumneavoastră.   
Din acest motiv, acest Manual trebuie păstrat cu grijă datorită instrucțiunilor necesare în cazul apariției unor 
probleme sau neclarități.   
Dacă soba este încredințată sau vândută unei alte persoane, noul proprietar trebuie să beneficieze și de acest 
manual.   
Dacă pierdeți acest manual, puteți solicita de la producător unul nou.   
 
2.0 RESPONSABILITATEA PRODUCĂTORULUI  
La publicarea acestui Manual ALFA PLAM nu acceptă nici un fel de responsabilitate civică sau legal, directă 
sau indirectă, în legătură cu:  

− Accidente survenite ca urmare a nerespectării standardelor și specificațiilor menționate în acest 
   Manual,  
− Accidente survenite datorită mânuirii sau folosirii incorecte a sobei de către utilizator,  
− Accidente survenite datorită modificărilor și reparațiilor neaprobate de ALFA PLAM, 
− Întreținerea inadecvată,  
− Evenimente neprevăzute,  
− Accidente survenite în urma folosirii pieselor de schimb care nu sunt originale sau care nu sunt  
   destinate acestor modele de sobă.  

Instalatorul sobei își asumă întreaga responsabilitate pentru instalare.  
 
2.1 CARACTERISTICILE DE BAZĂ ALE UTILIZATORULUI  
Utilizatorul produsului trebuie să îndeplinească următoarele condiții:  

− Să fie o persoană adultă și responsabilă,  
− Să aibă anumite cunoștințe tehnice necesare pentru întreținerea de rutină a componentelor electrice și 

mecanice ale sobei.  
ESTE INTERZISĂ APROPIEREA COPIILOR DE SOBĂ, PRECUM ȘI JOACA CU SOBA, ÎN TIMP CE ACEASTA 
FUNCȚIONEAZĂ.  
 
2.2 TRANSPORTUL ȘI UTILIZAREA SOBEI – MÂNUIREA  
În timpul utilizării sobei trebuie să aveți grijă ca soba să nu se încline înainte, deoarece centrul de greutate al sobei 
se află către partea din față.   
În timpul mutării sobei, care trebuie făcută în condiții de siguranță totală, asigurați-vă că stivuitorul are o capacitate 
de transport mai mare decât greutatea sobei pe care o va ridica. Evitați smuciturile și mișcările bruște.  
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TOT AMBALAJUL TREBUIE ÎNLĂTURAT PENTRU A NU SE AFLA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR DEOARECE 
MATERIALELE AFLATE ÎN AMBALAJ POT CAUZA SUFOCARE. PRINTRE ACESTEA SE NUMĂRĂ PUNGILE 
DE PLASTIC, FOLIILE DE PLASTIC, POLISTIRENUL, ETC.   
 
2.3 RESPONSABILITATEA INSTALATORULUI 
Responsabilitatea instalatorului este să efectueze toate verificările țevilor de fum, admisiei/alimentării cu aer, 
precum și toate soluțiile necesare pentru instalarea (montarea) cuptorului. 
Responsabilitatea instalatorului este  să se asigure că soba este conformă cu prevederile locale valabile în locul 
unde se montează (amplasează) soba.  
Soba trebuie utilizată  în conformitate cu instrucțiunile furnizate în acest Manual de utilizare și întreținere, precum 
și cu toate standardele de securitate descrise în prevederile legale locale valabile acolo unde se instalează 
(montează) soba.  
Instalatorul trebuie să verifice (confirme):  
− Tipul sobei care se instalează,  
− Dacă încăperea unde se instalează soba este corespunzătoare, care înseamnă mărimea minimă a  
   încăperii necesară pentru montare, stabilită de producătorul sobei,  
− Instrucțiunile producătorului generatorului de căldură, aferente cerințelor sistemului de evacuare a fumului  
   (conductele și țevile de evacuare a fumului),  
− secțiunea transversală interioară a coșului, materialul din care este confecționat coșul, egalitatea secțiunii 
transversale, să  
   nu existe obstacole și bariere în coș,  
− înălțimea și prelungirea verticală a coșului,  
− Înălțimea peste nivelul mării în locul instalării/montării,  
− Existența și adecvarea capacului protector rezistent la vânt al coșului,  
− Posibilitatea asigurării admisiei aerului extern și mărimea orificiilor necesare,  
− Posibilitatea utilizării concomitente a sobei care se va instala împreună cu restul de echipamente  
    deja existente în acel loc.  
Dacă rezultatele tuturor verificărilor sunt pozitive, atunci se poate continua cu montarea/instalarea sobei. Trebuie 
luate în considerare instrucțiunile furnizate de producătorul sobei, precum și standardele de prevenție a incendiilor 
și standardele de securitate.   
Când instalarea este completă, sistemul trebuie pus în funcțiune de probă pentru cel puțin 30 de minute pentru a se 
verifica toate etanșările pe sistem.  
Când montarea și celelalte detalii semnificative sunt complete, instalatorul este obligat să-i asigure clientului 
următoarele  
− Manualul de Utilizare și Întreținere emis de producătorul sobei (dacă acest manual nu a fost livrat  
   împreună cu soba),  
− Documentația necesară pentru respectarea standardelor existente.                                             

    
3.0. INSTALAREA - MONTAREA SOBEI  
Utilizatorul este responsabil în totalitate pentru lucrările executate la locul montării.  
Înainte de punerea în funcțiune a sobei, instalatorul trebuie să îndeplinească toate standardele de securitate legale, 
și anume:  
− Să se asigure că instalarea sobei corespunde prevederilor locale, naționale și europene,  
− Îndeplinește cerințele menționate în acest document,  
− Instalarea țevilor de fum și de admisie a aerului corespunde tipului de sobă instalată,  
− Racordările electrice nu trebuie efectuate cu ajutorul cablurilor electrice temporare și/sau neizolate,  
− Să verifice eficacitatea împământării sistemului electric,  
− Să folosească întotdeauna echipamentul de protecție personal și toate mijloacele de protecție care sunt stabilite 
de prevederile locale  
  în vigoare,  
− Să asigure întotdeauna suficient spațiu de service necesar pentru orice tip de întreținere și reparare a 
sobei.  

 
3.1. AMPLASAREA SOBEI  
Vă sfătuim să despachetați soba doar atunci când ajungeți la locul unde o veți instala.   
Soba stă pe piciorușe de plastic în care sunt introduse șuruburi M10 (4 bucăți), care sunt înșurubate la baza sobei. 
Piulițe M10mm sunt înșurubate pe șuruburi până la partea din plastic. Piciorușele sunt și ele înșurubate total, până 
la baza sobei. Când despachetați soba și o aduceți în punctul în care va fi instalată, deșurubați toate piciorușele 
pentru a obține înălțimea totală de la podea până la baza sobei, respectiv să vă asigurați că piciorușele ies din baza 
sobei cu aproximativ 25 mm. Când terminați cu nivelarea sobei care trebuie să stea orizontal, strângeți piulițele în 
timp ce țineți partea din plastic cu mâna. Strângeți piulițele folosind o cheie de 17 astfel încât acestea să atingă 
baza sobei. Înălțimea de aproximativ 25 mm de la podea până la baza sobei este necesară pentru circulația aerului 
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și pentru o mai bună răcire a sobei. În acest fel veți proteja soba de supra-încălzire și îi veți prelungi durata de 
funcționare.  
Dacă pereții înconjurători și/sau podeaua sunt confecționați din materiale care nu sunt rezistente la căldură, 
trebuie folosită protecție corespunzătoare care constă dintr-un material care nu arde. 
Asigurați întotdeauna o distanță sigură (aproximativ 35/40 cm) între sobă și mobila, aparatele dumneavoastră 
electrocasnice, etc. Pentru a proteja podeaua, dacă este confecționată din material inflamabil, vă propunem să 
puneți pe podea, sub sobă, o placă metalică cu grosimea de 3 până la 4 mm care va ieși 30 cm în fața sobei.  
Soba trebuie amplasată la o distanță de cel puțin 25 cm de pereții din jurul ei. Lăsați întotdeauna cel puțin 15 
cm între partea din spate a sobei și perete pentru a asigura circulația corectă a aerului, respectiv să permită aerului 
să circule corect prin acest spațiu. 
Dacă soba va fi amplasată într-o bucătărie cu sistem de aerisire, sau dacă este amplasată în camere cu generatori 
de căldură pe combustibili solizi (cum ar fi sobele pe lemne), asigurați-vă întotdeauna că este suficientă cantitatea 
de aer care intră (în bucătărie sau în cameră) pentru a asigura funcționarea sigură a sobei.  
În cazul în care canalul pentru evacuarea fumului trebuie să treacă prin tavan, acesta trebuie să aibă izolație 
termică corespunzătoare confecționată din material de izolare care nu arde. După ce soba a fost amplasată, ea 
trebuie nivelată cu ajutorul piciorușelor reglabile.  
PERICOL  
Armătura evacuării fumului NU TREBUIE SĂ fie racordată la:  
− Burlanul utilizat de un alt generator de căldură (boilere, sobe, șemineuri, aragazuri etc.),  
− Sistemul de evacuare a aerului (grilaje, orificii aerisire etc.), chiar dacă sistemul este inserat în țeava de evacuare.  
 
PERICOL  
Este interzisă instalarea de supape de închidere pentru circulația aerului (a curentului) (clapete de reținere care 
împiedică circulația aerului, respectiv curenții de aer).  
ATENȚIE  
În cazul în care calea de evacuare a fumului produce curenți nefavorabili, respectiv circulație defectuoasă a aerului 
(în cazul în care calea are numeroase curburi, capete de fum neadecvate, îngustări, etc.) evacuarea fumului poate 
fi defectuoasă, neadecvată.  
Sistemul de evacuare a fumului funcționează pe principiul presiunii negative și a presiunii moderate a burlanului. 
Este foarte important ca sistemul de evacuare a fumului să fie sigilat. Ceea ce impune utilizarea unei țevi netede pe 
interior. Când burlanul trebuie amplasat prin pereți și acoperiș, mai întâi trebuie analizate și studiate în detaliu 
planul și structura camerei, astfel încât burlanul să poată fi amplasat corect conform standardelor de prevenție a 
incendiului.   
În primul rând, trebuie să vă asigurați că în camera în care este amplasată soba există suficient aer pentru 
combustie. Sunt recomandate inspecțiile sporadice pentru a vă asigura că aerul pentru combustie este furnizat în 
mod corespunzător la camera de combustie a biocombustibilului. Soba funcționează la 230 V - 50 Hz. Asigurați-vă 
să nu fie cablul electric încâlcit sub sobă, să fie la distanță de locurile fierbinți și să nu intre în contact cu margini 
ascuțite care l-ar putea tăia. Dacă soba este suprasolicitată electric, acest lucru poate reduce durata de funcționare 
a componentelor electronice ale sobei.   
Niciodată să nu întrerupeți alimentarea electrică prin scoaterea din priză, atâta timp cât în sobă încă ard 
flăcări. Acest lucru poate periclita funcționarea corectă a sobei.   
 
3.2 SISTEMUL DE EVACUARE A FUMULUI  
Evacuarea fumului trebuie executată conform standardelor existente. Burlanul trebuie să fie închis ermetic. A se 
vedea Figurile 1 până la 7.  
Pentru evacuarea fumului, se pot folosi coșuri de cărămidă clasice sau coșuri confecționate din țevi care trebuie 
izolate (perete dublu) și etanșate complet pentru a preveni crearea de condens în interiorul lor. 
Țeava de evacuare nu trebuie legată la nici un alt fel de sistem, precum sistemul de evacuare a fumului din camera 
de combustie, grilajul de evacuare sau sistemul de distribuție a aerului, etc. Totodată, burlanul nu trebuie amplasat 
în camere închise sau semi-închise precum garaje, holuri înguste, sub barăci închise sau în orice alt loc în care 
poate apărea fumul. Când soba se leagă la burlan, ar trebui chemat un coșar profesionist să verifice să nu existe 
nici cele mai mici crăpături sau fisuri în coș. Dacă coșul de evacuare a fumului are crăpături, burlanul trebuie 
înfășurat într-un material nou pentru a asigura funcționarea optimă.  
În acest scop, pot fi utilizate țevi rigide confecționate din oțel neferos (cu o grosime de minimum 1,5 mm) sau țevi 
din inox (cu o grosime de minimum 0,5 mm).  
Sistemul de fum (coșul) confecționat din țevi metalice trebuie împământate conform standardelor și reglementărilor 
legale în vigoare. Împământarea este prevăzută de lege. 
Împământarea de conectare trebuie să fie separată de împământarea pentru sobă.   
Burlanul trebuie confecționat în conformitate cu standardele privind dimensiunea și materialele folosite la 
confecționarea sa. (Figura 1).  

A) Vârful coșului rezistent la vânt  
B) Secțiune transversală maximă de 15 X 15 cm sau un diametru de 15 cm, cu o înălțime maximă de 4-5 m.  
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C) Sigilare  
D) Orificiu pentru verificare-control.  

Burlanele deteriorate sau confecționate din materiale neadecvate (azbociment, foaie de tablă galvanizată, etc. cu 
suprafețe aspre și denivelate sau poroase) sunt ilegale și periclitează și limitează funcționarea corectă a sobei.   
Fumul poate fi evacuat printr-un burlan clasic (vedeți figurile de mai jos) cu condiția ca următoarele reglementări să 
fie respectate:  
− Verificați întreținerea burlanului sau a coșurilor pentru evacuarea fumului. În cazul în care burlanul este vechi, ar 
trebui  
   înlocuit cu unul nou. În cazul în care coșul este avariat, trebuie reparat sau recondiționat prin inserarea unei țevi 
din oțel  
   izolată corespunzător cu vată minerală.   

                                                                             
              Figura 1 
 
                                                                                                                 Figura 2 
− fumul este evacuat direct în burlan (coș) doar dacă secțiunea sa transversală are dimensiunea de 15 x 15 cm 

sau dacă diametrul este de până la 15 cm și are capac pentru verificare și curățare.  
− Dacă secțiunea transversală a coșului este mai mare de 15 x 15 cm sau diametrul său este mai mare de 

15 cm, eventuala reglarea a tranzitului crescut (redus) în coș se poate face în trei moduri: 
1. Dacă la baza coșului există un deschizătură pentru curățare, aceasta trebuie să fie parțial deschisă. 
2. O țeavă de oțel cu diametrul de 10 cm ar trebui introdusă în coș dacă dețineți elementele necesare pentru 

acest tip de recondiționare a coșului.   
3. Prin reglarea anumitor parametrii ai sobei. Această reglare poate fi efectuată doar la un centru de servicii 

autorizat de ALFA PLAM. 
− Asigurați-vă că este bine sigilată conexiunea la coș.  
− Evitați contactul cu materialele inflamabile (cum ar fi bârnele de lemn), iar acestea trebuie izolate termic cu 

materiale de protecție împotriva incendiilor (a se vedea Figura 2). 
A) Vată minerală 
B) Țevi de oțel 
C) Placă de partiție.  

Soba este concepută pentru conectarea la coș prin burlane care au un diametru de 80 mm. Dacă nu este folosit 
coșul standard și se construiește unul nou sau coșul existent se recondiționează, folosiți țevi din inox izolate (perete 
dublu) cu un diametru conform Tabelului 1. Nu este permisă utilizarea țevilor flexibile. 
 

TIP SISTEM  DIAMETRU mm  EVALUARE SISTEM  

Țeavă mai scurtă de 5 m  80  acceptabil 

Țeavă mai lungă de 5 m  100   obligatoriu 

Instalarea în locuri în care altitudinea deasupra nivelului 
mării este mai mare de 1.200 metri 

100  recomandat 

Tabelul 1 
Când folosiți o țeavă de legătură între sobă și burlan, trebuie să folosiți și un cuplaj „T” (așa cum este prevăzut în 
Figurile 5 și 6), cu capac pentru curățare (dop) lângă sobă. Aplicarea acestui cuplaj „T” trebuie să permită 
colectarea cenușii care se creează în interiorul țevii și curățarea temporară a burlanului fără a demonta țeava. 
Fumul se află sub presiune moderată. Din acest motiv, este necesar să verificați dacă orificiul, respectiv capacul 
(dopul) pentru curățarea sistemului de fum este sigilat complet și dacă rămâne sigilat complet după fiecare 
curățare. Asigurați-vă ca asamblarea să se facă în aceeași ordine și verificați starea sigiliului.  
Instalarea burlanelor trebuie efectuată conform Figurii 7. 



 7 

Este strict recomandat să evitați folosirea extensiilor sau alungirilor orizontale, iar dacă acestea sunt necesare, 
asigurați-vă ca țeava să nu fie înclinată în sens contrar și să aibă o înclinare de cel puțin 5%. Părțile orizontale nu 
trebuie să aibă niciodată o lungime mai mare de 3 m.  
Nu se recomandă conectarea burlanului direct la soba cu o prelungire orizontală mai lungă de 1 m. A se vedea 
Figurile 4, 5, 6 și 8. Este nevoie să instalați o prelungire verticală cu un diametru de 80 mm și o lungime de cel puțin 
1 - 1,5 m, după realizarea bifurcației T, 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 burlanului (coșului), după 
cum se descrie în Tabelul 1.  
Figura 3 din stânga arată cum capătul (vârful) coșului ar trebui să arate în momentul în care există două coșuri 
alăturate, iar Figura 3 arată cum nu are trebui executat capătul.  

 
Figura 3 

3.3 IZOLAȚIA TERMICĂ ȘI DIAMETRUL DESCHIZĂTURILOR (Orificiilor) DIN ACOPERIȘ (sau Perete)  
După ce amplasarea sobei este determinată, este necesar să faceți un orificiu, respectiv o deschizătură prin 

care ar trebui să treacă burlanul. Aceasta variază în funcție de tipul instalării, diametrul burlanului (a se 
vedea Tabelul 1) și de tipul de perete sau acoperiș prin care va trece burlanul. A se vedea Tabelul 2. 

Izolarea trebuie făcută cu vată minerală cu densitate nominală mai mare de 80 kg/m
2

. 
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                        Figura 4                                                                                      Figura 5 

1. Armătura 80> 100  
2. Armătura țevii în formă de T  

 

 

 

Ø100 

Ø80 
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Figura 6  

1. Armătura țevii în formă de T – Cuplajul țevii în formă de T   
2. Direcție de curățare  
3. Deschizătură, fereastră pentru reparații/inspecții                                                       
4. Direcție de curățare                                                                         
5. Armătura țevii în formă de T – Cuplajul țevii în formă de T  
6. Direcție de curățare  
7. Capac sigilat pentru curățare (dop)  
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NE

 
                   Figura 7. Instalare burlan 

 
 Pentru coturile burlanului se recomandă să aibă trei straturi pentru a minimaliza rezistența trecerii fumului. De 
asemenea se recomandă ca unul dintre  coturile folosite și poziționate într-un loc adecvat să aibă o deschidere 
pentru curățarea mai ușoară și mai eficientă a burlanelor. A se vedea imaginea 7a. 

 

  

5 

4 

3 

6 

1 

2 

    7     
7 

 

 

  

 

    

  

Ø100 

Ø80 

  7 

  



 9 

 
                                                                                        Figura 7a 
 

 
 

Grosime izolație termică  
mm  

 
Diametru burlan (mm)  

D.80  D.100  

    Diametrul orificiilor (deschizăturilor) care 
trebuie făcute (mm)  

Pereți din lemn sau totuși inflamabili, sau 
părți care sunt inflamabile  

 
100  

 
150  

 
170  

Perete sau acoperiș de beton  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 
Mai întâi este necesar să asigurați o CIRCULAȚIE PERFECTĂ a aerului (curentului) în burlan care nu trebuie să 
aibă nici un obstacol, precum îngustări, unghiuri. Orice modificare a axei trebuie să aibă o traiectorie înclinată cu un 
unghi maxim de 45 grade de la verticală, iar 30 grade este cea mai bună soluție. Aceste modificări ar trebui 
efectuate aproape de vârful rezistent la vânt al coșului.  
Conform reglementărilor (vârful rezistent la vânt al coșului, distanțe și amplasarea sobei), trebuie respectate 
distanțele prevăzute în Tabelul 3:  

Panta 
acoperișului  

Distanța dintre capacul coamei și coș  Înălțimea minimă a coșului la orificiul 
superior (la ieșirea din coș)   

α  Distanța în metri  Înălțimea în metri  

15
0
 Mai puțin de 1,85 m                                          

Mai mult de 1,85 m  
0,50 peste capacul coamei  
1,00 metru de la panta acoperișului  

30
0
 Mai puțin de 1,50 m  

                         Mai mult de 1,50 m  
0,50 peste capacul coamei  
1,30 metri de la panta acoperișului 

45
0
 Mai puțin de 1,30 m 

                         Mai mult de 1,30 m  
0,50 peste capacul coamei 
2,00 metri de la panta acoperișului 

60
0
 Mai puțin de 1,20 m  

                         Mai mult de 1,20 m  
0,50 peste capacul coamei 
2,60 metri de la panta acoperișului 

Tabelul 3 
 
Cu toate acestea, trebuie să furnizați o prelungire (alungire) verticală inițială de 1,5 m (minimum) pentru o 
bună evacuare a fumului.  
 
3.4 ADMISIA AERULUI PENTRU COMBUSTIE (Figura 8) 
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Aerul necesar pentru combustie, luat din mediu, trebuie generat printr-un grilaj de aerisire aflat pe peretele camerei 
și orientat către exterior. Acest lucru va asigura o combustie mai bună și un consum mai mic de biocombustibil sub 
formă de peleți. Nu este recomandat ca aerul extern să fie aspirat direct prin țeavă, deoarece ar reduce eficiența, 
respectiv performanța combustiei. În partea exterioară, orificiul de aerisire trebuie să fie echipat cu un grilaj de 
aerisire pentru protecția împotriva ploilor, a vântului și a insectelor.   
Această deschizătură se realizează pe peretele exterior al camerei în care este amplasată soba.   
Este interzisă admisia, respectiv furnizarea de aer pentru combustie de la garaje, depozite de materiale 
inflamabile sau camere cu risc de incendiu.  
Orificiul, respectiv deschiderea de aspirare a aerului pentru combustie exterior nu trebuie conectat cu 
ajutorul țevilor.  
Dacă în cameră există și alte echipamente de încălzire, admisia de aer pentru combustie trebuie să asigure 
cantitatea de aer necesară bunei funcționări a tuturor dispozitivelor. 
  

 
Figura 8. Distanța minimă pentru instalarea grilajului de aerisire 

 
Pentru instalarea corectă și sigură a grilajului de aerisire, consultați informațiile din Tabelul 4. Acestea sunt 
distanțele minime față de fiecare spațiu cu aer sau de evacuare a fumului. Această valoare poate modifica 
configurația presiunii aerului. Aceste distanțe ar trebui să corespundă ordinii pentru a se asigura, de exemplu, că o 
fereastră deschisă aspiră aerul extern, îndepărtându-l de sobă. 

                                                      Grilajul de aerisire trebuie instalat la cel puțin  

1 m  sub ușă, fereastră, burlan, camere de aer, etc.  

1 m  orizontal de la 

0,3 m  peste  

2 m  distanță de țeava de evacuare a fumului 

Tabelul 4: Distanța minimă pentru admisia de aer pentru combustie 
 
3.5 CONECTAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ  
Aceste sobe trebuie conectate la rețeaua electrică. Sobele noastre sunt prevăzute cu cabluri electrice potrivite 
pentru temperaturi medii. Dacă trebuie înlocuit cablul (spre exemplu dacă este deteriorat), consultați personalul 
nostru tehnic autorizat, experții noștri. Înainte de conectarea sobei la rețeaua electrică, țineți cont de:  
− caracteristicile sistemului electric corespund cu informațiile, respectiv specificațiile prevăzute pe plăcuța  
   sobei.  

Sistemul de evacuare a fumului, dacă este metalic, trebuie să aibă o racordare operațională cu împământare în 
conformitate cu 
   standardele și reglementările legale în vigoare. Împământarea este prevăzută de lege. 

− Cablul electric nu trebuie să atingă niciodată o temperatură care este cu 80 
°

C mai mare decât temperatura 
ambientală. Dacă  
   doriți să obțineți o racordare direct la tensiune, ar trebui să instalați un întrerupător bipolar cu o distanță minimă de 
3  
   mm între contacte, cu dimensiunile pentru sarcina electrică specificate pe plăcuță, și în conformitate cu  
   standardele în vigoare. Cablurile de împământare galben-verzi nu trebuie oprite din întrerupător. Când soba este  
   instalată la locul său, întrerupătorul bipolar sau priza trebuie să fie ușor accesibile.   
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− Dacă soba nu va fi utilizată pentru o perioadă lungă de timp, deconectați-o de la alimentarea electrică sau 
comutați întrerupătorul pe  
   poziția oprit (0). În caz de defecțiune sau funcționare necorespunzătoare, opriți soba imediat sau  
   comutați întrerupătorul pe poziția oprit (0) și contactați un centru de servicii autorizat.   
 
4.0 INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE  
 
ACESTEA SUNT INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE ȘI OBLIGATORII PENTRU SIGURANȚA OAMENILOR, A 
ANIMALELOR ȘI A PROPRIETĂȚII.  
Am dori să informăm instalatorul sobei cu privire la câteva instrucțiuni generale de care trebuie să țină cont pentru o 
instalare corespunzătoare a sobei. Aceste standarde sunt obligatorii, dar nu în totalitate. Pentru informații mai 
detaliate, citiți restul instrucțiunilor din acest Manual. 

− Conectați soba la o priză cu împământare. Figura 9  
− Puneți întrerupătorul din spatele sobei pe poziția 1. Figura 10  
− Nu lăsați copiii sau animalele în apropierea sobei.  
− Utilizați doar biocombustibil sub formă de peleți,   
− Informați toți utilizatorii cu privire la posibile riscuri și pericole și instruiți-i cu privire la utilizarea aparatului.  
− Dacă soba este instalată pe o podea din lemn, este recomandat să-i izolați suportul.  

Soba funcționează cu o cameră de combustie cu presiune negativă. Din acest motiv, asigurați-vă că burlanul 
este sigilat termic, adică izolat.  
Când soba este aprinsă pentru prima dată, o cantitate mică de vopsea (nedăunătoare sănătății) ce acoperă 
soba se va evapora din cauza procesului de stabilizare a vopselei. Aerisiți camera pentru a elimina acești 
vapori. Aerisiți camera pentru a elimina vaporii. 
 
  

 
                                                        Figura 9                                                 Figura 10 
 
5.0 AVERTISMENTE PRIVIND MĂSURILE DE SIGURANȚĂ PENTRU PERSONALUL DE ÎNTREȚINERE  
Pe lângă faptul că trebuie să îndeplinească toate măsurile de siguranță, personalul de întreținere trebuie: 
− Să utilizeze întotdeauna mijloacele de protecție și alte echipamente de protecție personale.  
− Să oprească alimentarea electrică înainte de a începe lucrul.  
− Să utilizeze întotdeauna unelte corespunzătoare.  
− Să se asigure că soba și cenușa s-au răcit complet înainte de a începe orice lucrare asupra sobei.  

În special, aveți grijă ca mânerele să fie reci înainte de a le atinge.  
− NICIODATĂ NU PUNEȚI SOBA ÎN FUNCȚIUNE chiar dacă doar unul dintre dispozitivele de siguranță este 
defect, setat necorespunzător sau nu  
   funcționează.   
− Nu faceți nicio modificare, din niciun motiv, cu excepția celor permise și explicate de producător.  
− Utilizați numai piese de schimb originale. Nu permiteți niciodată ca piesele să se uzeze în totalitate înainte de a le 
înlocui.  
   Înlocuirea unei părți uzate, respectiv a unei componente a sobei înainte de a se strica contribuie la prevenția  
   leziunilor cauzate de un accident datorat unei defecțiuni bruște, adică stricarea componentei care poate cauza  
   leziuni serioase pentru oameni și poate distruge bunurile din jurul sobei.  
− Curățați focarul înainte de a aprinde soba.   
− Verificați dacă s-a format condens. Dacă apare condensul, acesta indică faptul că există  
   apă de la răcirea fumului. Vă recomandăm să găsiți cauzele posibile pentru a determina o funcționare normală și 
corectă  
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   a sobei.   
  

5.1 AVERTISMENTE PRIVIND MĂSURILE DE SIGURANȚĂ PENTRU UTILIZATORI 
Locul unde va fi amplasată soba, numit locul de instalare, trebuie pregătit conform reglementărilor locale, naționale 
și europene.   
 
Soba este o „mașină de încălzire” și în timpul funcționării, suprafețele exterioare sunt foarte fierbinți, adică.  
au temperaturi foarte înalte, sau sunt mai degrabă fierbinți.   
Soba este concepută pentru combustibili care provin din lemn presat (peleți cu un diametru între 6 și 7 mm, cu o 
lungime de aproximativ 30 mm și cu o umiditate maximă de 8-9%).  
De aceea, în timpul utilizării sobei este foarte important să fiți atenți la următoarele avertismente:  
 
− Nu vă apropiați și nu atingeți geamul ușii, există PERICOL DE ARSURI  
− Nu vă apropiați și nu atingeți burlanul, există PERICOL DE ARSURI  
− Nu efectuați niciun fel de curățare;  
− Nu deschideți ușa, deoarece soba funcționează în mod corespunzător doar dacă aceasta este etanșă  
− Nu îndepărtați cenușa atunci când soba este în modul de funcționare 
− Copiii și animalele nu trebuie lăsați în apropierea sobei  
− RESPECTAȚI TOATE REGULILE MENȚIONATE ÎN ACEST DOCUMENT - MANUAL  
 
În plus, pentru utilizarea corespunzătoare a biocombustibilului sub formă de peleți:  
− Utilizați doar combustibil care este conform cu instrucțiunile producătorului,  
− Respectați întotdeauna planul de întreținere a sobei,   
− Curățați soba zilnic (doar atunci când soba și cenușa sunt reci),  
− Nu utilizați soba dacă observați defecțiuni sau anomalii, sau în caz de zgomote neobișnuite și/sau suspiciune de  
   defecțiuni,  
− Nu aruncați sau turnați apă pe sobă, nici chiar în cazul unui incendiu,   
− Nu opriți soba scoțând-o din priză. Utilizați tasta de oprire de pe panou,  
− Soba nu ar trebui înclinată deoarece SE POATE DESTABILIZA, 
− Nu utilizați soba ca suport sau pentru orice fel de ancorare Nu lăsați niciodată deschis capacul rezervorului de 
combustibil.  
− Nu atingeți părțile vopsite ale sobei, în timp ce aceasta se află în funcțiune, 

Nu folosiți drept combustibil lemne sau cărbuni, ci numai peleți, cu următoarele caracteristici: diametru de 6-7 
mm, 
   lungime maximă de 30 de mm, conținut maxim de umiditate 8-9%,  
− Nu utilizați soba pentru a arde gunoi, 
− Realizați toate operațiunile ținând cont de măsurile de siguranță.   
 
6.0 STANDARDE PENTRU APRINDEREA ȘI CURĂȚAREA ÎN SIGURANȚĂ A SOBEI  
− Nu utilizați niciodată gaz, petrol sau orice alt tip de combustibil lichid pentru a aprinde soba. Țineți acest tip de 
lichide  
   la distanță de sobă în timp ce aceasta funcționează,  
− Nu aprindeți niciodată soba dacă geamul este deteriorat. Nu loviți niciodată geamul sau ușa deoarece le puteți 
deteriora, 
− În timpul funcționării sobei, nu deschideți ușa pentru a curăța geamul. Geamul poate fi curățat doar  
   atunci când soba este rece, folosind prosoape din bumbac sau de hârtie și un produs de curățare pentru geamuri, 
− Asigurați-vă că soba este fixată bine pentru a evita mișcarea,   
− Asigurați-vă că este inserată cutia pentru cenușă și că este complet închisă, astfel încât ușa să se plieze corect 
  pe cutia interioară,  
− Asigurați-vă că ușa sobei este bine închisă în timpul funcționării acesteia,  
− Îndepărtați cenușa cu un aspirator doar în momentul în care soba s-a răcit complet,  
− Nu curățați niciodată suprafețele sobei cu agenți de curățare abrazivi. 
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 
oprește praful aspirat să se întoarcă în camera în care este amplasată soba.   
Înainte de începerea întreținerii de rutină, inclusiv curățarea, trebuie luate următoarele măsuri de siguranță:  

− Opriți alimentarea sobei înainte de a începe orice lucrare,  
− Înainte de a începe orice lucrare, asigurați-vă că soba și cenușa sunt reci,  
− Aspirați cenușa din camera de combustie în fiecare zi,  
- Folosind aspiratorul, curățați cu grijă focarul, în fiecare zi(după fiecare utilizare și după ce soba s-a răcit) 

Asigurați-vă întotdeauna că soba și cenușa sunt complet reci.   
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 -FOCARUL (în formă de cutie) este locul unde peleții din masă lemnoasă ard. A se vedea Figura 11. Este 
recomandat ca focarul să fie curățat cu un aspirator după fiecare utilizare (Când soba este rece). După fiecare a 
treia utilizare, este recomandat ca focarul să fie scos pentru a vă asigura că nu există cenușă în exces acumulată 
pe fundul focarului. Apoi puneți focarul înapoi în locul său, stabilizându-l, pentru a asigura o funcționare sigură a 
sobei.   
În cazul în care aveți nelămuriri, vă rugăm să nu ezitați să contactați un centru de servicii autorizat pentru mai multe 
informații și clarificări, întrucât producătorul nu are nici o perspectivă asupra instalării sobei și nu oferă nicio garanție 
pentru montarea sobei și întreținerea sa.   
Producătorul nu va fi răspunzător pentru pagubele provocate de terți.  
                                                         

 
  
 
- CENUȘAR (dacă este plin, ar trebui curățat cu un aspirator sau golit): 
Asigurați-vă că soba și cenușa sunt reci. 
Cenușarul superior trebuie curățat în fiecare zi sau la câteva zile, cu un aspirator sau doar prin eliminarea cenușii. 
Cutia pentru cenușă poate fi deschisă în două moduri: 
Primul mod este prin întoarcerea sau tragerea barelor speciale făcute pe bara cutiei pentru cenușă înspre 
dumneavoastră în timp ce o țineți cu ambele mâini. A se vedea imaginea 12. 
Al doilea mod este cu ajutorul unei chei speciale al cărei capăt îndoit ar trebui introdus în orificiul de pe bară și apoi 
tras înspre dumneavoastră. A se vedea imaginea 13. 
 

                                 
                 Figura 12                                                                                                         Figura 13 
 
 
 
 În acest fel resturile care rămân în interior în timpul combustiei peleților vor fi îndepărtate. Apoi cutia pentru cenușă 
trebuie reașezată corespunzător în poziția sa. Nu puneți niciodată în cenușar sau în cutia pentru cenușă peleți care 
nu au ars. 
 
 Cenușarul inferior trebuie curățat la fiecare 7-10 zile, prin aspirarea sau prin simpla aruncare a cenușii. Înainte de 
acest lucru, este necesar să slăbiți cele două șuruburi fluture și apoi să îndepărtați cenușarul inferior. În acest mod 
se vor elimina toate resturile care rămân înăuntru în timpul combustiei peleților. 
 

1. Orificiu pentru introducerea unui 
element de încălzire pentru a 
aprinde combustibilul  

 

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

 

Figura 11 
11 
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În același timp, are trebui folosit un aspirator pentru a curăța cuptorul în care se află cenușarul inferior, în special 
terminațiile și colțurile, precum și partea rămasă a camerei de fum printr-un orificiu din fața boilerului pentru 
cenușarul inferior. A se vedea Figura 17. 
Apoi cenușarul inferior trebuie reașezat corespunzător în poziția sa. 
 
- BURLANUL DIN BOILER (SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ ȚEAVĂ ÎN ȚEAVĂ) 
Ar trebui curățat prin scuturare manuală cu o cheie specială la fiecare 40-50 kg de peleți consumați (un rezervor 
plin de peleți). Inițial, folosind cheia ridicați cele două căpăcele cu deschizătură (două bucăți) care se găsesc pe 
capacul sobei, deasupra. Aceeași cheie se introduce în orificiile pârghiei - axele pe care sunt legate arcurile de 
curățare și scuturați de câteva ori ridicându-le și coborându-le, așa cum este prezentat în figura 14.  
 
 

                                             
                Figura 14                                                                                          Figura 15 
 
- Camera de fum inferioară 
Trebuie curățată manual la fiecare 90-100 kg de peleți consumați (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 sau dacă zgârie. În acest mod se curăță camera. 
 
- BURLANUL DIN BOILER (SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ SUPERIOR DIN BOILER) 
Trebuie curățat după un consum de 200 – 250 kg de peleți. Deschideți ușa boilerului și curățați interiorul tubului 
schimbătorului de căldură din boiler aflat deasupra focarului cu o perie din oțel specială care a venit cu soba, prin 
frecarea periei pe lungime (vertical) în sus și în jos de mai multe ori prin fiecare tub. 
 Există un total de 7 țevi.  
Folosiți mănuși de protecție atunci când curățați din cauza funinginii. Curățați doar când soba este rece. A se vedea 
imaginea 16.    
 
                                                     

                                 
 
                                                                Figura 16 
 
Curățați doar când soba este rece. După curățare, butonul trebuie reintrodus complet astfel încât doar butonul să fie 
vizibil, și nu și tija de la mecanismul de curățare. A se vedea Figura 16.  
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Utilizați un aspirator pentru a aspira cenușa din deschizătura ușii, în spatele geamului. 
 GEAMUL UȘII (verificat și curățat periodic). 
 
Asigurați-vă că cenușa și cuptorul s-au răcit. 
 
Utilizați un aspirator pentru a aspira cenușa din deschizătura ușii, în spatele geamului. 
 
Curățați geamul cu un prosop neted umed, și apoi uscat. Geamul este realizat din materiale din sticlă-ceramică, 
rezistente la temperaturi ridicate. În cazul unor deteriorări, înainte de a curăța cuptorul din nou înlocuiți geamul cât 
mai repede posibil. Geamul poate fi înlocuit doar de o persoană autorizată. 
 
VENTILAȚIA PENTRU EVACUAREA FUMULUI (verificată și curățată o dată la șase luni). Se referă la zona unde 
se află ventilația de fum, în zona de extensie a cenușarului inferior și nu în zona unde se află cenușarul inferior. 
 
Asigurați-vă că cenușa și cuptorul s-au răcit. 
 
Curățarea spațiului interior pentru extragerea fumului se face mai întâi prin ridicarea capacului sau scoaterea 
cenușarului de jos, prin această deschizătură se introduce furtunul aspiratorului, aspirând cenușa rămasă, 
permițând astfel funcționarea corespunzătoare a cuptorului, imaginile 17a, 17b și 17c. 
 

                        
 

               Figura 17a                                                Figura 17b                                              Figura 17c 
 

- CURĂȚARE GENERALĂ LA SFÂRȘITUL SEZONULUI DE ÎNCĂLZIRE  
Soba și cenușa trebuie să fie complet reci - deconectați cablul de alimentare al sobei. 
Din motive de siguranță, la sfârșitul sezonului de încălzire, deconectați cablul de alimentare al sobei. Este foarte 
important să curățați și să verificați soba, așa cum se explică la punctele de mai sus.  
Soba și cenușa trebuie să fie complet reci.  
După o perioadă lungă de utilizare, se poate întâmpla ca banda de non-azbest pentru sigilare de pe ușă, să se 
desprindă. Aceasta se lipește pe ușă cu ajutorul siliconului rezistent la temperaturi ridicate. Pentru a înlătura 
această problemă, fixați ultima parte (spatele benzii) a benzii de sigilare folosind un adeziv rezistent la temperaturi 
ridicate. Acest lucru este foarte important pentru sigilarea ușilor.  
 
6.2 CURĂȚARE și ÎNTREȚINERE (pentru lucrători de întreținere)  
 
− BURLANUL - COȘUL (trebuie curățate la fiecare șase luni sau după arderea a două tone de peleți)  
Soba și cenușa trebuie să fie complet reci.  
Acest canal de fum rezistent la vânt (coș) trebuie verificat și curățat în fiecare an. Este preferabil ca acest lucru să 
se facă la începutul sezonului de încălzire. Pentru curățarea profesională a acestor elemente ale sobei este de 
preferat să contactați experți autorizați. Locurile care trebuie să primească o atenție specială în timpul curățării și 
care trebuie curățate extrem de bine sunt prezentate în Figura 18. 

− FOCAR INTERIOR (la fiecare două săptămâni)  
Soba și cenușa trebuie să fie complet reci.  
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Figura 18.Locuri 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. Din acest motiv, o dată pe an 
trebuie efectuată o întreținere specială.  
Aceste lucrări, explicate anterior, ar trebui efectuate de preferat la începutul sezonului de încălzire.  
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 va fi disponibil mereu pentru a vă furniza mai multe informații de care ați putea avea nevoie în legătură 
cu eticheta sobei și instrucțiunile de asamblare și instalare în condițiile dumneavoastră geografice. Instalarea 
corectă a sobei conform instrucțiunilor din acest Manual este foarte importantă pentru a preveni pericolele, 
incendiile sau orice alte defecte sau avarieri.   
Soba funcționează cu presiune negativă în camera de combustie. Din acest motiv trebuie să vă asigurați că 
burlanul este sigilat termic în întregime.  
PERICOL  
În caz de incendiu pe burlan, evacuați toate persoanele și animalele din cameră, opriți sursa de alimentare 
imediat utilizând întrerupătorul principal din casă sau prin scoaterea din priză a cablului electric (priza trebuie 
întotdeauna să fie ușor accesibilă și liberă), și contactați imediat pompierii.  
PERICOL  
Lemnele de foc clasice nu pot fi folosite.   
PERICOL  
Nu utilizați soba pentru a arde gunoi.  
 
8.0 CALITATEA PELEȚILOR CA ȘI COMBUSTIBIL ESTE FOARTE IMPORTANTĂ  
Această sobă este concepută pentru a folosi lemn presat (peleți) pe post de combustibil.  
Având în vedere că există numeroase produse de acest tip pe piață, este important să alegeți peleți care nu sunt 
murdari. Ar trebui să utilizați peleți de calitate care sunt compacți și care au praf puțin.   
Întrebați vânzătorul sau producătorul sobei care sunt cei mai buni peleți al căror diametru trebuie să fie de 
aproximativ 6-7 mm și lungime de aproximativ 30 mm. Funcționarea corectă a sobei depinde de tipul și de 
calitatea peleților deoarece căldura obținută din diversele tipuri de produse poate avea intensități diferite.   
Producătorul sobei nu va fi răspunzător pentru utilizarea peleților de calitate neadecvată sau pentru funcționarea 
defectuoasă a sobei datorită acestui tip de combustibil.   
8.1 DEPOZITARE PELEȚI  
Peleți trebuie depozitați într-un loc uscat care nu este prea rece. De fapt, peleții reci și uzi (cu o temperatură de 

aproximativ 5
°

C) reduc puterea termică a combustibilului și necesită curățarea suplimentară a sobei.   
PELEȚII NU TREBUIE DEPOZITAȚI APROAPE DE SOBĂ. Păstrați-i la cel puțin 2 m de sobă. Manevrați peleții cu 
grijă și evitați să îi rupeți.  
 AVERTISMENT: 
Dacă praf sau bucățele de peleți ajung în partea în formă de pâlnie a sobei, respectiv rezervorul de combustibil, 
acestea pot bloca alimentarea cu peleți (combustibil). Acești peleți pot cauza deteriorarea motorului electric ce 
conduce sistemul de alimentare cu peleți, sau pot duce la deteriorarea reductorului motorului electric. Dacă 
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observați asemenea bucățele de peleți pe fundul rezervorului de peleți sau pe fundul transportorului elicoidal când 
rezervorul este gol, aspirați-le cu un aspirator inserând furtunul aspiratorului prin deschiderile grilajului de peleți. 
 

9. CONECTAREA INSTALAȚIILOR HIDRAULICE  
Cuptorul este potrivit pentru instalarea radiatorului de încălzire, încălzirii prin pardoseală și combinat, 
radiator-încălzire prin pardoseală. 
 Observații: 
- Producătorul cuptorului nu este răspunzător pentru instalarea defectuoasă a încălzitorului. 

 

IMPORTANT! 

- Racordarea cuptorului la instalația hidraulică poate fie efectuată DOAR de un tehnician 

calificat, și în conformitate cu legislația în vigoare din țara în care se efectuează instalarea.  

ALFA PLAM declină orice responsabilitate în caz de deteriorare materială sau fizică, sau în caz de 

funcționare necorespunzătoare, dacă recomandările menționate mai sus nu au fost respectate.  
Cuptorul este conceput pentru încălzirea centrală a unui etaj sau încălzirea centrală a mai multor etaje. 
Cuptorul este conceput pentru un sistem de încălzire cu circuit închis. Toate instalările trebuie să fie în conformitate 
cu reglementările SRPS, (reglementările și standardele tehnice din Serbia).     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONECTAREA INSTALAȚIILOR HIDRAULICE  
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MĂRCI: 
1. Boiler pe peleți Commo 15; 2. Separator hidraulic; 3. Pompă de circulație; 4. Supapă cu trei căi cu 

termostat pe țeavă; 5 Pompa de circulație; 6. Separator pentru încălzirea prin pardoseală. 

Partea din spate a boilerului cu toate conexiunile este prezentată în Fig. 19. 
………………………………………………………………………………………….. 

             

             Figura 19  

  1. Circuitul de alimentare 1” 
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 2. Circuitul de retur 1” 

 3. Supapa de siguranță a țevii 

 4. Țeava aerului primar 

 5. Conexiune coș Ø 80 mm 

 6. Întrerupătorul principal 

 7. Termostat de siguranță 

 8. Robinet pentru umplere și golire 1/2” 

- Poziția de evacuare a apei este o conexiune cu fir extern R1” pentru circuitul de presiune, 
- Poziția țevii de retur a apei este o conexiune cu fir extern R1” pentru conducta de retur, 

10. CIRCUITUL DE PRESIUNE ȘI CONDUCTA DE RETUR  

Ieșirile circuitului de presiune și a conductei de retur ale boilerului au o lățime de 1” și nu ar trebui reduse sau 
îngustate până la prima bifurcație. Utilizați o țeavă de oțel de 1’’ sau o țeavă de cupru cu diametru exterior de 28 
mm (sau cu un diametru mai mare). 
În timpul instalării acordați o atenție specială înclinărilor țevilor care ar trebui să fie de 0,5% (5 mm pe metru), și 
aerisirii sistemului (boiler, țevi, radiatoare). 
Puneți termomanometrul pe circuitul de presiune care vă va indica presiunea apei din sistem și temperatura apei la 
ieșirea din boiler. 
 

11. 11. COMPONENTE ÎNCASTRATE ALE CUPTORULUI 
- Cuptorul are următoarele componente încastrate: 

- supapa de siguranță 
- pompa de circulație, 
- supapă de aerisire automată a aerului 
- vas de expansiune și 
- robinet pentru umplere și golire 

Nu este necesară montarea componentelor menționate. Cuptorul complet are un mare avantaj deoarece nu mai 
este necesar un spațiu suplimentar pentru componentele deja încastrate.   

11.1 SUPAPA DE SIGURANȚĂ  

Supapa de siguranță este poziționată sub capacul cuptorului pe circuitul de presiune. Conectorul de intrare este 
R1/2". Supapa se deschide la o presiune a apei de 3 bari. Pentru a ajunge la supapă, este necesar să îndepărtați 
partea laterală dreaptă (privind către cuptor). 
Conectorul ieșirii supapei de siguranță care se află pe laterala posterioară ar trebui dirijat în canalizare folosind țevi.   
11.2 POMPA DE CIRCULAȚIE  
Cuptorul are o pompă de circulație Wilo de tipul RS 25/6 – 3 aflată pe conducta de retur R1״. Pompa are o putere 
de 93 W. Pornește și se oprește automat în funcție de temperatura setată a apei.  
Axa pompei trebuie amplasată orizontal. Acordați o atenție specială poziției sale în timpul conectării la instalație. 
Pentru a ajunge la supapă, este necesar să îndepărtați partea laterală dreaptă (privind către cuptor).  
 
11.3 SUPAPA DE AERISIRE AUTOMATĂ A AERULUI  
Supapa de aer automată se află pe circuitul de presiune sub capac. Scopul său este să evacueze suficient aer din 
boiler.   
Pentru a ajunge la supapă, este necesar să îndepărtați partea laterală dreaptă (privind către cuptor). 
Dopul de siguranță al supapei trebuie să fie slăbit, nu prea strâns, astfel încât aerul să poate ieși liber din 
boiler și din instalație. 
11.4 VAS DE EXPANSIUNE  
Cuptorul are un vas de expansiune încastrat cu un volum de 8 l. Funcția vasului este stabilizarea presiunii din boiler 
și din instalația sistemului de încălzire. Presiunea din vas setată din fabricație este de 1 bar. 
11.5 ROBINET PENTRU UMPLERE ȘI GOLIRE  
Scopul robinetului este umplerea și golirea instalației.  
Se află în laterala posterioară de la bază.   
Conectorul de intrare este R1/2", iar conectorul de ieșire are extensie cu furtun. 
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12. UMPLEREA INSTALAȚIEI ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE  

Înaintea sezonului de încălzire, întregul sistem de încălzire trebuie umplut cu apă, aerisit, iar soba trebuie conectată 
corect la coș, urmând explicațiile menționate mai sus.  
Se recomandă ca presiunea de lucru a apei să fie de 1-2 bari. Ideal ar fi între 1,2 și 1,6 bari. 
Presiunea de test poate atinge 2,4 bari. 
Observație: 
Cuptorul nu se utilizează fără apă. Trebuie conectat la un sistem de instalație cu radiatoare ce au o putere 
minimă de 6 kW. 
 

13. INSTRUCȚIUNI PRACTICE PENTRU UTILIZAREA SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE  

- Toți conectorii trebuie sigilați și strânși corect. Nu trebuie să existe scurgeri de apă. 
- Întreaga instalație trebuie verificată cu apă sub presiunea de test de 2,4 bari, înainte de punerea în funcțiune. 
 - Sistemul ar trebui drenat cel puțin o dată din cauza mizeriei din interior.  
- Asigurați-vă că toate supapele dintre cuptor și instalație sunt deschise.  
- Asigurați-vă că aerul este eliberat din boiler și din sistemul de încălzire înainte de punerea în funcțiune.  

- În timpul etapelor de aprindere și răcire, cuptorul își poate modifica volumul datorită schimbării de 

temperatură, iar acest lucru poate cauza zgomote. Este absolut normal, deoarece structura este din oțel și 

nu poate fi considerat ca deficit. O setare de bază din fabrică garantează funcționarea corespunzătoare și 

previne supra-încălzirea. 

 
14. ALIMENTAREA CU PELEȚI DIN LEMN  
Cuptorul este alimentat cu combustibil din laterala superioară prin deschiderea capacului. Puneți peleții din lemn în 
cuptor; capacitatea sa este de aproximativ 3 saci de 15 kg.  
Pentru a simplifica procedura, împărțiți-o în două segmente: 
- Puneți jumătatea de sac în cuptor și așteptați până ce peleții ating baza rezervorului. Aprindeți cuptorul.  
- După ce cuptorul începe să funcționeze normal, adăugați peleți la nevoie.  
- Nu îndepărtați niciodată grilajul de siguranță al rezervorului. În timpul alimentării cu peleți, asigurați-vă că sacul de 
peleți nu intră în contact cu suprafețe fierbinți.  
 

15. DESCRIEREA ȘI FUNCȚIONAREA PANOULUI DE COMANDĂ AL CUPTORULUI 
15.1. INTERFAȚĂ UTILIZATOR 
Unitatea afișaj permite controlul prin simpla apăsare a unor taste. 
15.1.1. Afișaj cu taste 
Afișajul indică informații legate de statusul funcționării cuptorului. Prin accesarea meniului, utilizatorul poate primi 
diverse tipuri de informații revizuite și poate face modificări disponibile conform nivelului de acces. 
Figura 20 arată un exemplu de reprezentare a afișajului. 

 
Figura 20 

Taste: 
1 – creștere a temperaturii și funcții ale programului pentru modificarea datei și a orei 
2 – reducere a temperaturii și funcții ale programului pentru modificarea datei și a orei  
3 – modificări ale programului SET 
4 – ON/OFF pornire/ oprire, ieșire din program 
5 – reducere intensitate căldură 
6 – creștere intensitate căldură 
7 la 12 – sunt descrise în Figura 17 
13 – ore 
14 – indicator temperatură în cameră 
15 – indicator temperatură apă  
16 – informații cu privire la funcționarea sobei 
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Figura 21 oferă descrierea înțelesului simbolurilor atunci când sunt poziționate în partea stângă a afișajului.  

 

 
Figura 21 

15.1.2. Utilizare taste 
 

Tastă Descriere  Mod  Acțiune  

 
1 

Creștere 
temperatură 

SETĂRI Setează/crește valoare meniului ales 

FUNCȚIONALĂ/OFF Crește valoarea temperaturii camerei 

 
2 

Reducere 
temperatură 

SETĂRI Reglează/reduce valoarea meniului ales 

FUNCȚIONALĂ/OFF Scade temperatura camerei 

 
3 

 
Meniu 

- Meniu de acces 

MENIU Acces la următorul nivel al sub-meniului 

SETĂRI Setează valoarea și trece la următorul element din 
meniu  

 
4 

 
ON/OFF 

deblocare 

LUCRU Apăsarea continuă timp de două secunde pornește 
și oprește cuptorul 

BLOCARE Deblochează cuptorul și setează modul oprit 

MENIU/ SETĂRI Acces la un nivel mai înalt al meniului, modulațiile 
setate sunt memorate  

 
5 

 
Scădere putere 

FUNCȚIONALĂ/OFF Reglează puterea externă a cuptorului  

MENIU Trece la următorul element din meniu 

SETĂRI Se întoarce la următorul element din sub-meniu, 
modulațiile setate sunt memorate 

 
6 

 
Creștere putere 

MENIU Trece la elementul precedent din meniu 

SETĂRI Trece la sub-meniul precedent, modularea setată 
este memorată 

Tabelul 5 
 

15.2. MOD DE OPERARE (UTILIZATOR)  

15.2.1. Aprindere sobă 

Când soba este conectată la sursa de curent, ar trebui să comutați întrerupătorul care se află în partea din spate a 
sobei la poziția 1. Apoi următoarele apar pe afișaj: 

 
Figura 22 

Pentru a aprinde soba, țineți apăsată tasta 4 timp de câteva secunde, și imediat va apărea mesajul START pe afișaj 
(figura 23) – am pornit soba. 

 

Crono 

Aprinzător 

Transportor 

elicoidal 

Motor suflantă 

Ventilator 

Pompă 

Alarmă 
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Figura 23 

Imediat după acest lucru apare mesajul LIGHTER WAIT (figura 24) - aprinzătorul se aprinde și imediat apare 
mesajul LOAD PELLET (figura 25) - peleții sunt introduși. Următorul mesaj este FIRE WAIT (figura 26) – așteptam 
ca peleții să se aprindă și când se atinge temperatura gazelor de ardere de 45 ºC , apare mesajul FLAME LIGHT 
(Figura 27) 

 
Figura 24 

 
Figura 25 

 
Figura 26 

 
Figura 27 

După acest mesaj, flacăra se stabilizează, soba trece în modul de funcționare și apare mesajul WORK (Figura 28), 
după care soba continuă un proces stabil de funcționare. 

 
Figura 28 

15.2.2 Aprindere eșuată 
După ce se scurge o perioadă de 20 de minute, dacă temperatura fumului nu a atins valoarea minimă permisă de 
45ºC, soba trece în stare de alarmă, a se vedea punctul 15.6.3. 
15.2.3 Soba în mod de funcționare 
Dacă etapa de aprindere este efectuată corect, adică temperatura gazelor de ardere a atins valoare de  
45ºC pentru mai puțin de 20 de minute, soba trece în modul operațional WORK care reprezintă modul normal de 
funcționare. 
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15.2.4. Reglarea temperaturii din cameră și a apei din boiler 
Pentru reglarea temperaturii din cameră și a apei din boiler, este suficient să apăsați tastele 1 sau 2. Afișajul va 
indica starea actuală a temperaturii setate (TSET ). 
Soba a fost setată din fabrică cu o temperatură a apei din boiler de 65ºC și o temperatură a camerei de 20ºC. 

Prin apăsarea tastei 1, apare mesajul SET TEMP. Apare WATER (Figura 29) adică reglarea valorii 
temperaturii apei din boiler. Astfel, cu tasta 1 creștem, iar cu tasta 2 reducem valoarea temperaturii și în acest mod 
reglăm valoarea dorită a temperaturii apei din boiler. Temperatura apei poate fi reglată în intervalul de la 40ºC la 
80ºC. Vă recomandăm să nu reglați temperatura apei sub 50 – 55ºC din cauza posibilei condensări a boilerului, și 
nici peste 75ºC. 

 
Figura 29 

Prin apăsarea tastei 2, apare mesajul SET TEMP. Apare ROOM (Figura 30), adică setarea valorii 
temperaturii din cameră. Astfel, cu tasta 1 creștem, iar cu tasta 2 reducem valoarea dorită a temperaturii din 
cameră. Temperatura din cameră poate fi reglată în intervalul de la 7ºC la 40ºC. 

 
Figura 30 

15.2.5. Temperatura din cameră sau temperatura apei din boiler atinge valoarea dorită 
Când temperatura din cameră sau temperatura apei din boiler a atins valoarea dorită (TSET), puterea calorică trece 
automat la o valoarea minimă, soba trece în modul de funcționare economic, economisind astfel combustibil, iar 
afișajul indică mesajul WORK MODULAT așa cum apare în Figura 31: 

 
Figura 31 

În cazul în care după acest moment, temperatura din cameră sau cea a apei din boiler atinge o valoare cu 4ºC mai 
mare decât cele setate (TSET + 4ºC), se activează modul STAND-BY, soba se oprește temporar. Pornește din nou 
atunci când au fost îndeplinite următoarele condiții: 
Tcameră< (TSET – 4ºC)  
15.2.6. Setarea puterii sobei 
Dacă în timpul etapei de aprindere, soba trece în etapa de funcționare normală (status WORK), este posibil să 
reglați puterea de ieșire, adică intensitatea căldurii. Apăsând tastele 5 și 6, apare mesajul SET OUTPUT, care 
înseamnă setarea puterii de ieșire. Cu tasta 6 creștem, iar cu tasta 5 reducem puterea sobei. Nivelul 1 reprezintă 
puterea minimă, iar nivelul 5 pe cea maximă. 

 
Figura 32 

15.2.7. Curățarea boilerului  
În timpul modului normal de funcționare, modul „BOILER CLEANING” este activat, pentru perioada setată în 
secunde și la intervalul setat în minute, ambele depinzând de tipul cuptorului, calitatea peleților, etc. 
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Apoi procesul alimentării cu peleți se termină și arzătorul este curățat de peleții nearși, care este urmat de mesajul 
de pe afișaj care spune CLEANING FIRE-POT. 
 
15.2.8. Oprirea sobei 
Pentru a opri soba, este suficient să țineți apăsată tasta 4 timp de 2 secunde. 
Melcul se oprește imediat și motorul de fum trece la o viteză mai rapidă și următorul mesaj apare pe afișaj: 
CLEANING FINAL (Figura 33) Urmează etapa CLEANING FINAL, care durează între 10 și 20 de minute. 

 
Figura 33 

Activitatea motorului de fum încetează la 10 minute după oprirea sobei și după ce temperatura fumului a scăzut sub 
70ºC. Când soba se oprește, mesajul OFF apare pe afișaj OFF (Figura 34). 

 
Figura 34 

15.2.9. Reaprinderea sobei 
Nu este posibil să reaprindeți soba înainte de scăderea temperaturii gazelor de ardere sub valoarea de  
45ºC, adică până când soba nu se răcește. 
 

15.5. ASPECTUL FLĂCĂRII – FOCULUI 
Ar trebui să acordați atenție formei, culorii și naturii focului. 
Forma focului ar trebui să fie „vivace”, alungită și largă. 
Culoarea focului ar trebui să varieze între culorile galben, galben deschis și alb. 
Natura focului ar trebui să fie „vivace”. 
 

15.5. MENIU 

Prin apăsarea tastei 3 (MENIU), se furnizează accesul la meniu. 
Este împărțit în diferite elemente și niveluri care permit accesul la reglarea și programarea cardului.   
Elementele din meniu care aprobă accesul la programarea tehnică sunt protejate cu o cheie.  
15.4.1. Meniul utilizatorului 
Următoarea prezentare descrie pe scurt structura meniului, în acest paragraf explicând doar selecțiile disponibile 
utilizatorului. Meniul este accesat prin tasta 3 și, apoi, aceeași tastă este folosită pentru a accesa următorul nivel al 
sub-meniului, iar la final tasta 3 este folosită pentru a seta o valoare și a face tranziția la următorul element al 
meniului. 
Tasta 6 se folosește pentru trecerea la sub-meniul anterior, iar setările reglate sunt memorate. Tasta 5 se folosește 
pentru trecerea la sub-meniul următor, iar setările reglate sunt memorate. Tasta 4 se folosește pentru trecerea la un 
nivel superior al meniului, iar setările reglate sunt memorate.  
15.4.2. Meniu 01 – setare oră 
Acest meniu se folosește pentru setarea orei și a datei actuale pe afișaj. Cardul electronic este echipat cu o baterie 
cu litiu care permite ceasului intern să funcționeze mai mult de 3/5 ani. Pentru a seta ora, este necesară accesarea 
meniului pentru setarea orei și a datei. Apăsați tasta SET și tasta 5 pentru a ajunge la meniul 01 așa cum este 
indicat în figura 35 

 
Figura 35 

Apăsați tasta SET și tastele 1 sau 2 pentru a seta ziua exactă din săptămână (LUNI, MARȚI...) Figura 36 
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CEAS 
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Apăsați tasta SET și tastele 1 sau 2 pentru a seta ora (figura 37). 

 
Figura 36 

 
Figura 37 

Apăsați tasta SET și tastele 1 sau 2 pentru a seta minutele (figura 38). 
Apăsați tasta SET și tastele 1 sau 2 pentru a seta luna (figura 39). 
Apăsați tasta SET și tastele 1 sau 2 pentru a seta ziua exactă a săptămânii (figura 40). 
Apăsați tasta SET și tastele 1 sau 2 pentru a seta anul (figura 41). 
La terminarea acestor setări, vă puteți reîntoarce la meniul inițial, apăsând tasta 4. 

 
Figura 38 

 
Figura 39 

 
Figura 40 

 
Figura 41 

15.4.3. Meniu 02 – programarea funcționării sobei 
Există 3 tipuri de programare a funcționării sobei: 

- Programare zilnică 
- Programare săptămânală 
- Programare de weekend 

Programare zilnică 
Acesta permite setarea funcțiilor zilnice ale cronotermostatului. Soba poate fi aprinsă și pornită de două ori, după 
preferință iar acest lucru este reglat prin programare, ținând cont că este necesar suficient timp între oprire și 
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reaprindere astfel încât soba să se poată răci. Este necesar ca ora și data să fie setate exact (meniu 01). Funcția 
de pornire și oprire a sobei depinde de aceste acțiuni, de aceea este obligatoriu să setați momentul exact. Mai întâi 
apăsați tasta SET și tasta 5 și intrați în meniul 02 așa cum este indicat în figura 42 

 
Figura 42 

Apăsați tasta SET, indicația afișată este aceeași ca în figura 43: 

 
Figura 43 

Apăsați tasta SET, indicația afișată este aceeași ca în figura 44: Prin apăsarea tastei 1 pornim cronotermostatul 
(on) așa cum este indicat în figura 45. 

 
 

Figura 44 

 
Figura 45 

Apăsați tasta 4 și apoi tasta 5, iar apoi afișajul va arăta aceeași indicație precum în figura 43: 

 
Figura 46 

Apăsați tasta SET de două ori, ia reprezentarea de pe afișaj vi fi la fel ca cea din figura 47. Tastele 1 și 2 sunt 
utilizate pentru a regla momentul primei aprinderi a sobei în timpul zilei. Prin apăsarea tastei SET, afișajul va arăta 
la fel ca în figura 48 și momentul primei opriri a sobei se setează prin apăsarea tastelor 1 sau 2. 

 
Figura 47 
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Figura 48 

 
Figura 49 

Prin apăsarea tastei SET, se trece la setarea unui alt program. Cu ajutorul tastei 1 reglăm momentul aprinderii 
sobei (figura 49). Prin apăsarea tastei SET, setăm momentul opririi sobei (figura 50). La terminarea setării, cu 
ajutorul tastei 4 ne întoarcem la meniul inițial și va apărea pe afișaj un indicator care indică faptul că programarea 
este activată. 

 
Figura 50 

Programare săptămânală 
Programarea săptămânală are la dispoziție 4 programe independente (oprirea și aprinderea de 4 ori). Aceste 4 
programe pot fi combinate pentru fiecare zi a săptămânii, separat, adică indiferent dacă unele dintre ele vor fi active 
sau nu (OFF sau ON) Asigurați-vă că programele sunt setate cu grijă pentru a evita suprapunerea momentului de 
pornire și oprire. 

ATENȚIE: efectuați programarea cu atenție, evitând în general suprapunerea momentului activării 
și/sau al dezactivării în aceeași zi în programe diferite. 

Procedura de programare este următoarea: 
Primii patru pași din timpul programării sunt aceeași ca la setarea zilnică (figurile 42-45). Apăsați tasta 4 și apoi 
apăsați tasta 5 de două ori, iar afișajul va arăta la fel ca în figura 51.  

 
Figura 51 

Apăsați tasta SET și apoi tasta 1 și activați programarea săptămânală (On) așa cum este indicat în figura 49. 

 
Figura 52 

Prin apăsarea tastei SET și apoi a tastei 1, setăm momentul începerii funcționării sobei în primul program, așa cum 
este indicat în figura 50. Repetați aceeași procedură și setați ora opririi sobei în primul program așa cum este 
indicat în figura 51. 
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Figura 53 

 
Figura 54 

Prin apăsarea tastei SET și a tastei 1 activăm (ON) sau dezactivăm (OFF) programul 1 pentru ziua 
corespunzătoare începând de luni, până duminică, așa cum este indicat în figurile 55 și 56. Trecerea de la o zi la 
alta se face prin apăsarea tastei SET. 

 
Figura 55 

 
Figura 56 

Prin apăsarea tastei SET, se trece la setarea unui alt program și activarea sa pentru fiecare zi a săptămânii separat 
(în același mod în care s-a efectuat pentru programul 1). Repetați aceeași procedură pentru cele două programe 
rămase (programele 3 și 4). Pe afișaj va apărea indicatorul ce arată că programarea este activată. 
 

ATENȚIE: Dezactivați programarea zilnică dacă doriți să utilizați programarea 28săptămânală. 

 
Programare de weekend 
Programarea de weekend permitere programarea, pornirea și oprirea sobei (de două ori într-o zi) în timpul 
weekendurilor (sâmbătă și duminică). Activați programarea de weekend doar dacă programarea zilnică și cea 
săptămânală au fost dezactivate. 
Primii patru pași din timpul programării sunt aceeași ca la setarea zilnică (figurile 42-45). Apăsați tasta 4 și apoi 
apăsați tasta 5 de trei ori, iar afișajul va arăta la fel ca în figura 57. 

 
Figura 57 

Prin apăsarea tastei SET activăm programul de weekend, așa cum este indicat în figura 58. 
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Figura 58 

 
Figura 59 

Prin apăsarea tastei SET și apoi a tastei 1, reglăm momentul primei aprinderi a sobei, așa cum este indicat în figura 
59. O altă apăsare a tastei SET și a tastei 1 setează momentul opririi sobei, iar afișajul va arăta la fel ca în figura 
60. 

 
Figura 60 

Aceeași procedură se aplică pentru programarea unui alt program de weekend, figura 61 și 62. 

 
Figura 61 

 
Figura 62 

După aceste reglări, revenim la meniul principal prin apăsarea tastei 4.  
 

SUGESTIE: pentru a evita confuzia și pornirea și oprirea nedorite, activați doar un program, dacă 
nu sunteți sigur de ce doriți să obțineți.   
Dezactivați programul zilnic dacă doriți să activați programul săptămânal. Întotdeauna țineți 
inactiv programul de weekend dacă folosiți programul săptămânal la nivelurile 1, 2, 3 și 4. 
Activați programul de weekend numai după dezactivarea programului săptămânal.  

 
15.4.4. Meniu 03 – selectare limbă 
Permite selectarea dintre limbile disponibile. 
 

Nivel 1 Nivel 2 Valoare 

Meniu 03 – alegeți limba   

 Meniu 03-01 – italiană Set 

 Meniu 03-02 – franceză Set 

 Meniu 03-03 – engleză Set 
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 Meniu 03-04 – germană Set 

 

ATENȚIE: Limba engleză este setată. Vă recomandăm ca în meniul 3 să păstrați setările din 
fabrică. 

 
15.4.5. Meniu 04 – Mod stand-by 
Când alegeți PORNIT, se activează modul „STAND-BY” care oprește cuptorul în momentul în care temperatura din 
cameră atinge o valoare cu 4ºC mai mare decât temperatura setată (TSET ) într-o perioadă de timp mai lungă de 2 
minute. 
După oprirea cauzată de această setare, reaprinderea va fi posibilă când următoarea condiție este îndeplinită:  
Tcameră < TSET – 4ºC 
 
 Dacă este activată opțiunea ON în meniul stand-by, prin alegerea opțiunilor 1, 2 sau 3 este posibil să setați ca 
modul stand-by să se activeze ca urmare a temperaturilor: 
 1 – Temperatura din cameră  
 2 – Temperatura apei din boiler 
 3 – Termostatul din cameră care poate măsura temperatura camerei (dacă există). 

ATENȚIE: Vă recomandăm ca modul stand-by din meniul 4 să se păstreze setările din fabrică. 
 

 
15.4.6. Meniu 05 – modul semnal acustic 
Prin alegerea opțiunii „OFF” semnalizarea acustică este oprită. 
15.4.7. Meniu 06 – alimentare inițială 
Permite pre-alimentarea cu peleți în cuptorul oprit și rece timp de 90 de secunde. Începeți prin apăsarea tastei P1 și 
terminați prin apăsarea P4. 
15.4.8. Meniu 07 – status cuptor 
Indică statusul actual al cuptorului afișând statusurile diferitelor aparate conectate la acesta. Arată: gaze de ardere, 
temperatura, RPM ale motorului suflantei etc. 
15.4.9. Meniu 08 – setări tehnice 
Accesul la acest meniu nu este disponibil utilizatorului. 

15.5. ALARME 

În caz de funcționare necorespunzătoare, funcția de control pornește și avertizează asupra neregulilor prin tipuri 
diferite de alarme. Sunt prevăzute următoarele alarme: 
 

Sursă alarmă Mesaj afișat 

Sondă temperatură fum PROBE EXHAUST  

Depășire temperatură fum HOT EXHAUST  

Aprindere eșuată NO LIGHTIN-  

Stingere foc în timpul modului de lucru NO PELLET 

Pană de curent BLACK OUT 

Manometru siguranță transportor elicoidal FAILURE DEPRESS 

Termostat de siguranță SAFETY THERMAL  

Funcționare necorespunzătoare a ventilatorului de 
fum 

FAN FAILURE  

Siguranță transportor elicoidal ALARM TRIAC CO. 

Funcționare necorespunzătoare a debitmetrului PRESS WATER 

Tabelul 6 
După fiecare pornire a alarmei, cuptorul se oprește automat 
 
Alarmă se activează după 30 de secunde, iar apăsarea tastei P4 o oprește. 
15.5.1. Alarmă sondă temperatură fum 
Se activează în cazul funcționării necorespunzătoare a sondei de fum. În timpul alarmei, cuptorul se oprește 
automat.   
                

                                                                 
Figura 63 
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15.5.2. Alarmă depășire temperatură fum 
Se activează în cazul în care soda de fum detectează o temperatură mai mare de 280oC. Pe afișaj apare mesajul 
indicat în următoarea figură:       

 
Figura 64 

 
În timpul alarmei, cuptorul se oprește automat. 
15.5.3. Alarmă aprindere eșuată 
Se activează în caz de aprindere eșuată. 
Procedura de oprire începe imediat. 

 
 

 
15.5.4. Alarmă stingere foc în timpul modului de lucru 
Dacă focul se stinge în timpul modului de lucru, iar temperatura fumului scade sub pragul minim de lucru (45ºC), se 
activează alarma: 

 
Procedura de oprire începe imediat. 
15.5.5. Alarmă pentru manometru siguranță transportor elicoidal  
Dacă manometrul (contor aer intrat) detectează că valoarea presiunii este sub pragul de activare, manometrul 
oprește alimentarea electrică a transportorului elicoidal. Apare mesajul: “Alarm Failure Depress”, iar sistemul se 
oprește. 

 
 
15.5.6. Alarmă termostat de siguranță 
Dacă termostatul de siguranță general detectează o temperatură mai mare decât cea permisă, oprește alimentarea 
electrică a transportorului elicoidal. Apare mesajul ALARM SAFETY THERMAL , iar sistemul se oprește. 

 
 

Alarmă supra-încălzire boiler sau temperatură transportor elicoidal: această alarmă se activează atunci 
când temperatura boilerului sau temperatura transportor elicoidal este prea mare, iar apoi mesajul 
"SAFETY THERMAL" apare. Acesta este un dispozitiv de siguranță suplimentar. Pentru a reveni la un 
mod de lucru normal, ar trebui să așteptați oprirea cuptorului (ventilatorul de fum funcționează). Răcirea 
durează 20 de minute. Apoi, resetați funcția termostatului de siguranță care a blocat cuptorul (îndepărtați 
capacul de plastic și apăsați butonul termostatului până ce se aud sunete metalice silențioase). Este 
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localizat pe laterala posterioară a cuptorului (Figura 69) și apoi apăsați tasta P4, țineți-o timp de 3 secunde 
până ce cuptorul se schimbă din nou în modul PORNIT. 

 Termostatul din apropierea lateralei cuptorului va opri funcționarea în momentul în care apa din boiler este 
încălzită la 88°C. Termostatul de la mijlocul cuptorului va opri funcționarea atunci când carcasa 
angrenajului cu melc este încălzită la 80°C 

 
Observație: Dacă oricare dintre cele două alarme menționate anterior se activează, verificați să nu fie camera 

înfundată cu cenușă sau să nu fie coșul parțial înfundat.  
Întrerupătorul principal cu cablul de putere sunt prezentate în figura 70. 

                                                  
                        Figura 69                                                                                              Figura 70 
15.5.7. Alarmă pentru funcționarea necorespunzătoare a motorului suflantei (ventilator) 
Dacă motorul suflantei (ventilator) se defectează, cuptorul se oprește și apare mesajul ALARM FAN FAILURE , așa 
cum arată următoare figură .  
Procedura de oprire începe imediat. 

 
15.5.8. Are loc o pană de curent (blocare) 
După ce puterea AC încetează și în funcție de statusul din acel moment al cuptorului, se pot întâmpla următoarele:  

Status anterior Status pe durata penei de curent Status nou 

Oprit oricare  Oprit  

Pornit < 30 sec Pornit  

Alimentare cu peleți < 30 sec Alimentare cu peleți 

Așteptare flăcări < 30 sec Așteptare flăcări 

Funcțională  < 30 sec Funcțională  

Curățare boiler < 30 sec Curățare boiler 

Oprit  < 30 sec Oprit  

Tabelul 7 
În toate cazurile, dacă durată întreruperii curentului a fost mai lungă de 30 de secunde, cuptorul se oprește. Când 
puterea AC repornește (pana de curent a fost mai lungă de 30 de secunde), următoarele apar pe afișaj (figura 69): 

 
Figura 72 
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Figura 73 

Pentru a anula alarma, este necesar să țineți apăsată tasta 4 timp de aproximativ 2 secunde, iar motorul de fum 
trece la o viteză mai mare și următorul mesaj apare pe afișaj (figura 73). La finalul acestui proces, afișajul va arăta 
indicația din figura 74 și soba va fi pregătită pentru un start nou.  

 
Figura 7 
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15.6.  SCHEMĂ CONECTARE 

 Mai jos este prezentată o schemă de conectare tipică.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Figura 75 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. MĂSURI DE SECURITATE 

Cuptorul este echipat cu următoarele dispozitive de siguranță: 
- Regulator de presiune 
Controlează presiunea din coș. Oprește spirala de transport a peleților când ieșirea este înfundată sau când se 
confruntă cu presiune (curent) 
 - SENZORUL TEMPERATURII GAZELOR DE ARDERE 
Măsoară temperatura gazelor de ardere și permite aprinderea cuptorului sau îl oprește dacă temperatura gazelor 
de ardere scade sub valoarea setată.  

- TERMOSTAT DE CONTACT ÎN FOCAR SAU PE CARCASA TRANSPORTORULUI ELICOIDAL  
Când temperatura depășește valorile sigure, cuptorul se oprește imediat. 
-  TERMOSTAT DE CONTACT ÎN BOILER 
Când temperatura depășește valorile sigure, cuptorul se oprește imediat.  

- SENZOR TEMPERATURĂ APĂ 
Când temperatura apei se apropie de 85ºC, senzorul rulează ciclul de răcire sau oprește cuptorul automat, folosind 
opțiunea “ECO-STOP” , pentru a evita blocarea senzorului de temperatură. 

- SIGURANȚĂ ELECTRICĂ 
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Cuptorul este protejat de supratensiune cu o siguranță standard aflată pe panoul de control din laterala posterioară 
a cuptorului. Restul siguranțelor se află pe laterala posterioară a cuptorului pentru a proteja placa de bază (carduri 
integrate și carduri de schimbare a căldurii) 
- VENTILATOR GAZE DE ARDERE 
Dacă ventilatorul se oprește, placa de bază oprește alimentarea cu peleți și emite un semnal de alarmă.                                                         
-MOTOREDUCTOR ELICOIDAL  
Când motorul cu reductor de turație elicoidal se oprește, cuptorul continuă să funcționează până ce flăcările se 
sting și până ce nivelul minim de răcire este atins. 
-PANĂ DE CURENT TEMPORARĂ 
După o scurtă oprire, cuptorul începe automat procesul de răcire. 
- SOBA NU SE APRINDE 
Dacă în timpul aprinderii nu apare nici o flacără, cuptorul își modifică automat statusul în alarmă. 

17. FUNCȚIONARE NECORESPUNZĂTOARE - CAUZE - SOLUȚII 
PROBLEME CAUZE POSIBILE SOLUȚII 

Peleții din lemn nu 
sunt introduși în 
focar, în camera de 
combustie. 

1. Rezervorul peleților din lemn este 
gol. 
2. Spirala de transport este blocată. 
3. Motoreductorul elicoidal este 
defect. 
4. Cardul electric este defect. 
 

1. Alimentați rezervorul.  
2. Goliți rezervorul și deblocați 
spirala – transportorul elicoidal 
3.  Înlocuiți motoreductorul elicoidal 
4. Înlocuiți cardul electric. 

Focul nu arde sau 
cuptorul se oprește 
automat. 
 

1. Rezervorul peleților din lemn este 
gol. 
2. Camera de combustie nu este 
alimentată cu peleți din lemn. 
3. Activarea siguranței sondei de 
temperatură. 
4. Ușa nu este închisă corect sau 
garnitura de etanșare a geamului s-
a uzat. 
5. Peleți din lemn necorespunzători. 
6. Alimentare deficitară cu peleți din 
lemn. 
7. Camera de combustie este 
murdară. 
8. Coșul este înfundat. 
9. Interferență sau funcționare 
necorespunzătoare a manometrului.  
10. Motorul ventilatorului de fum 
este defect. 

1. Alimentați rezervorul cu peleți 
din lemn. 
2. A se vedea soluția anterioară. 
3. Lăsați cuptorul să se răcească și 
apoi porniți-l din nou. Dacă 
problema persistă contactați 
departamentul tehnic. 
4. Închideți ușa sau înlocuiți 
garnitura de etanșare. 
5. Schimbați tipul peleților din lemn 
și alegeți unii aprobați de 
producător. 
6. Verificați dozarea și setările. 
7. Curățați camera de combustie 
urmând manualul de instrucțiuni. 
8. Curățați coșul. 
9. Înlocuiți manometrul. 
10.Verificați motorul, dacă este 
cazul, înlocuiți-l. 

Cuptorul 
funcționează pentru 
câteva minute și apoi 
se oprește. 

1. Faza de aprindere nu s-a 
încheiat. 
2. Pană de curent temporară. 
3. Coșul este înfundat. 
4. Interferență sau funcționare 
necorespunzătoare a sondei de 
temperatură. 
5. Bujia este avariată.  

1. Repetați aprinderea. 
2. A se vedea instrucțiunea 
anterioară. 
3. Curățați coșul 
4.Verificați sau înlocuiți sonda. 
5. Verificați sau înlocuiți bujia. 

Peleții din lemn 
formează straturi de 
sedimente în camera 
de combustie. 
Geamul ușii este 
murdar, iar flacăra 
este slabă. 

1. Lipsă de aer pentru combustie. 
2. Peleți din lemn uzi sau 
necorespunzători. 
3. Motorul sistemului ventilatorului 
de fum este defect.  
 

1. Curățați camera de combustie și 
verificați ca toate deschiderile să 
fie curate. De asemenea, curățați 
și coșul.  Verificați ca orificiul de 
aer să nu fie blocat. Verificați 
garnitura de etanșare a ușii.  
2. Schimbați tipul peleților din 
lemn. 
3.Verificați motorul, dacă este 
cazul, înlocuiți-l. 

Motorul suflantei de 
fum nu funcționează. 
 

1. Alimentarea electrică a cuptorului 
este întreruptă. 
2. Motorul este deteriorat. 

1. Verificați furnizarea grilajelor și 
rezistența la topire a dispozitivului 
de siguranță. 
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3. Placa de bază este deteriorată. 
4. Panoul de control nu 
funcționează. 
 

2. Verificați motorul și 
condensatorul electric, dacă este 
cazul, înlocuiți-le. 
3. Înlocuiți cardul electric. 
 4. Înlocuiți panoul de control. 

Cuptorul 
funcționează la 
capacitate maximă în 
timpul modului 
automat. 
 

1. Termostatul este setat la 
maximum.  
2. Termostatul de temperatură din 
cameră măsoară întotdeauna aerul 
rece. 
3. Sonda de temperatură este 
defectă. 
4. Panou de control este deteriorat 
sau nu funcționează. 

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.  

Cuptorul nu poate fi 
aprins. 

1. Problemă de alimentare electrică. 
2. Sonda peleților din lemn este 
blocată. 
3. Manometrul nu funcționează 
(raportează blocaje). 
4.Ventilatorul de fum sau coșul sunt 
înfundate. 

1. Verificați dacă ștecherul este 
introdus în priză și dacă principalul 
întrerupător este fixat la poziția „I”. 
2. Deblocați sonda prin mutarea 
termostatului în spate. Dacă se 
blochează din nou, înlocuiți 
termostatul.  
3. Înlocuiți manometrul. 
4. Curățați ieșirea coșului. 

Tabelul 8 
18.0 INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ELIMINAREA (ARUNCAREA) ȘI DEMONTAREA (DEZMEMBRAREA) SOBEI  
Responsabilitatea demontării și eliminării unei sobe (veche, uzată) îi revine în totalitate proprietarului sobei. 
Proprietarul sobei trebuie să respecte prevederile legale în vigoare din țara sa cu privire la siguranța și protecția 
mediului. Demontarea și eliminarea sobei poate fi atribuită unei terțe părți, cu condiția ca această terță parte să fie o 
companie autorizată pentru colectarea și eliminarea acestor materiale.  
OBSERVAȚIE: În orice caz, este necesară respectarea prevederilor legale în vigoare din țara în care se instalează 
soba, cu privire la eliminarea acestor materiale (lucruri) și, dacă este necesar, să se raporteze aruncarea acestor 
lucruri.   
ATENȚIE 
Demontarea sobei poate fi efectuată doar atunci când camera sobei nu este în funcțiune și când soba este scoasă 
din priză (nu există sursă de energie electrică).   

• Scoateți toate părțile electrice,  
• Aruncați bateriile cardului electronic și ale telecomenzii în containere adecvate conform standardelor,  
• Păstrați bateriile separat de cardul electronic,  
• Dezasamblați structura sobei cu ajutorul unei companii autorizate.  

ATENȚIE  
Aruncarea sobei în locuri publice reprezintă o amenințare serioasă la adresa oamenilor și a animalelor. În aceste 
cazuri, proprietarul va fi răspunzător pentru eventualele vătămări ale oamenilor și animalelor.  
După dezasamblarea sobei, marcajul EC, acest manual și toate documentele aferente acestuia trebuie, de 
asemenea, distruse.  

19.0. PERIOADA GARANTĂRII SERVICIILOR  
Include perioada în care garantăm pentru servicii, accesorii și piesele de schimb, începând cu ziua achiziționării 
dispozitivului. 
Perioada garantării serviciilor este în conformitate cu reglementările juridice valabile. 
În cazul schimbării design-ului și conceptului 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. 

19.1. CONDIȚIILE GARANȚIEI 

Garanția produsului este valabilă în contextul termenului definit legal. 
Garanția nu acoperă deteriorările provocate sticlei, ceramicii și deteriorările fizice apărute după achiziție.    

PRODUCĂTORUL REȚINE TOATE DREPTURILE DE A EFECTUA MODIFICĂRI. 

Aparatul va funcționa în mod corespunzător în cadrul termenului garantat, doar dacă este în conformitate cu 
prezentele orientări în materie de conectare și punere în aplicare. 
Garanția încetează să se aplice dacă se stabilește că: 
- conectarea sau repararea produsului a fost realizată de o persoană neautorizată, adică dacă au fost introduce 
părți neoriginale,  
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- dacă produsul nu a fost folosit în mod corespunzător în conformitate cu aceste orientări, 
- dacă produsul a avut defecțiuni mecanice în timpul utilizării, 
- dacă reparațiile defecțiunilor au fost realizate de o persoană neautorizată, 
- dacă produsul a fost folosit în scop comercial, 
- dacă deteriorările au avut loc în timpul transportului, după ce produsul a fost vândut, 
- dacă defecțiunile s-au produs ca urmare a montării necorespunzătoare, a întreținerii necorespunzătoare sau a 
defectărilor mecanice ale cumpărătorului, 
- dacă defecțiunea s-a produs din cauza puterii prea mari sau insuficiente și ca urmare a unui caz de forță majoră.  
Putem repara defecțiunile produsului dvs. și în afara perioadei de garanție, cu piesele de schimb originale pentru 
care vă furnizăm garanție în aceleași condiții. 
Această garanție nu exclude sau afectează drepturile clientului în ceea ce privește conformitatea bunurilor în 
temeiul reglementărilor juridice. Dacă produsul livrat nu este conform acordului, clientul are dreptul de a solicita 
vânzătorului să rezolve lipsa de conformitate, fără nicio rambursare, prin repararea sau schimbarea produsului în 
conformitate cu reglementările juridice valabile. 
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