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1. EXPLICAREA SIMBOLURILOR ȘI 
MĂSURILOR DE SIGURANȚA

1.1. Explicarea simbolurilor
ATENȚIE! - Recomandare 
importantă sau avertizare privind 
condițiile de siguranță la montarea, 

instalarea și exploatarea cazanului pe 
peleți.

PERICOL! - instalarea și utilizarea 
necorespunzătoare poate provoca 
daune sau leziuni grave, care ar 

putea pune în pericol viața oamenilor și 
animalelor.

PERICOL DE INCENDIU! - 
defecțiune, montare și exploatare 
incorectă pot provoca incendiu.

INFORMAȚII - acest semn indică 
partea a instrucțiunilor care se 

referă la setarea corectă și parametrele 
necesare a produsului pentru a ajunge la 
rezultatul dorit.

1.2. Indicații privind încăperea de 
montare a semineul pe peleti
Prezentele instrucţiuni conţin informaţii 
importante cu privire la montarea, 
punerea în funcţiune, utilizarea şi 
întreţinerea corectă şi în condiţii de 
siguranţă a cazanului pe peleţi.
Cazanul poate fi folosit pentru încălzirea 
încăperilor şi numai în scopurile 
specificate în aceste instrucţiuni.
Acordaţi atenţie datelor privind tipul 
semineul pe peleti pe stickerul de 
producţie şi datele tehnice în capitolul 
12 pentru a asigura exploatarea corectă a 
produsului..

1.2.1. Instrucțiuni pentru instalator
• La instalare şi exploatare, trebuie 
respectate reglementările şi 
reglementările specifice ţării:

• Normele locale din domeniul 
construcţiilor privind montarea, 
alimentarea cu aer si eliminarea gazelor 
de evacuare, precum si conectarea la 
cazanul de încălzire.

• Reglementările şi normele privind 
echiparea instalaţiei de încălzire cu 
dispozitive de siguranţa.

• Instalarea detectorului de fum în 
încăperea cazanului este obligatorie.

•Măsuri obligatorii de prevenție - soba 
trebuie curăţată ori după consumarea 
unei cantităţi între 800 până la 1000 
kg de peleţi certificaţi sau o dată pe 
an. Operaţiunea trebuie efectuată de 
către client sau service-ul autorizat. În 
perioada de garanţie, mentenanţa sobei 
trebuie să fie asigurată de către service-
ul autorizat care a pus-o în funcţiune şi o 
monitorizează.

i Folosiți numai piese originale 
BURNiT



ATENTIE! Montajul si setarea 
semineului trebuie facute de 
catre un
servicer autorizat sau un specialist 
autorizat, urmand instructiile de
securitate si regulile de lucru.
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PERICOL de intoxicare, asfixiere. 
Fluxul insuficient de aer curat 

în instalaţie poate conduce la 
scurgeri periculoase de gaze arse 
în timpul funcţionării sobei.

- Fiţi atenţi ca orificiile de intrare 
şi evacuare a aerului să nu fie 
obturate sau închise.

- Dacă nu eliminaţi defecţiunile 
imediat, soba pe peleţi nu 
trebuie utilizată.

- Efectuaţi un instructaj scris 
utilizatorului instalaţiei referitor 
la această defecţiune şi a 
pericolului potenţial.


Este obligatoriu asigurarea 
alimentării cu energie electrică 
de rezervă – generator, cu putere 
adecvată! (vezi Tabel 1)


Clientul trebuie să fie supuse 
cazan instruire în domeniul 
întreținerii de către instalatorul 
autorizat / centru de service.

!

PERICOL de incendiu din cauza 
materialelor sau lichidelor 
inflamabile.

- Materialele sau lichidele 
inflamabile să nu fie amplasate 
în apropierea sobei pe peleți.

- Prezentați utilizatorului 
instalației distanțele minime 
valabile până la produsele 
inflamabile.

Tabel 1. Consum de energie

Alimentare la putere maximă 450 W 

Alimentare la putere nominală 70 W

Alimentare la putere minimă 35 W

1.2.2. Instrucţiuni pentru utilizatorul 
instalației

$

PERICOL de intoxicare sau explo-
zie
Pentru aprinderea sobei nu uti-
lizaţi deşeuri, materiale plastice, 
naftalină sau lichide, precum ben-
zină şi ulei de motor.
-         Utilizaţi doar combustibilul 
indicat în aceste instrucţiuni, în 
caz contrar, garanţia se anulează.
-         În caz de pericol de explozie, 
aprindere sau eliminarea de gaze 
arse în încăpere, opriţi soba din 
funcţiune.



ATENȚIE! Pericol de accidentare /
daune ale instalaţiei ca urmare a 
utilizării necorespunzătoare.
- Soba pe peleţi poate fi întreţinută 

numai de către persoane care 
au înţeles instrucţiunile de 
exploatare.

- În calitate de utilizator, vă este 
permis doar să porniţi soba, să 
setaţi regimul de funcţionare 
al sobei, să scoateţi soba din 
funcţiune şi să o curăţaţi.

- Este interzis accesul copiilor 
nesupravegheaţi în încăperea în 
care soba este în funcţiune.

Norme generale de siguranţă, care 
trebuie respectate de utilizator:

- Soba pe peleţi este proiectată să 
funcţioneze chiar şi în condiţii 
meteorologice extreme. Cu toate 
acestea, în caz de vânt puternic sau 
timp foarte geros, sistemul de siguranţă 
poate să scoată din funcţiune soba pe 
peleţi. În acest caz, utilizatorul trebuie 
să contacteze service-ul autorizat. Nu se 
recomandă dezactivarea sau reactivarea 
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ATENȚIE!
Suprafață fierbinte!
Există risc de arsură în cazul 
atingerii instalaţiei. Carcasa sobei 
este o suprafaţă fierbinte în 
timpul funcţionării.

1.2.3. Distanțe minime fața de aparat 
şi inflamabilitatea materialelor de 
construcții
În funcţie de fiecare ţară pot fi aplicabile 
alte distanţe minime decât cele 
menţionate în continuare. Pentru aceasta 
adresaţi-vă instalatorului Dvs.
Distanţa minimă a arzătorului, a pereţilor 
cazanului şi a ţevii de gaze arse faţă de 
materiale greu sau mediu inflamabile 
trebuie să fie de cel puţin 200 mm.

Tabel 2. Inflamabilitatea materialelor de 
construcţie

Clasă А - 
neinflamabile

Azbest, pietre, cahle 
ceramice pentru placarea 
pereţilor, lut ars,mortar, 
tencuială fără adaosuri 
organice.

Clasă В - 
nu sunt uşor 
inflamabile

Plăci de gips carton, plăci 
bazaltice, fibră sticlă, plăci 
din AKUMIN, Izomin, Rajolit, 
Lignos, Velox si Heraklit

Clasă С1/С2 - 
mediu 

inflamabile

Lemn de fag şi stejar
Lemne de pin, lemn 
stratificat

Clasă С3 - 
uşor 

inflamabile

Asfalt, carton, celuloză, 
hârtie gudronată, plăci 
fibro-lemnoase, plăci de 
plută,poliuretan, polistiren, 
polietilenă.

În scopuri de siguranţa recomandăm 
aşezarea cazanului pe un fundament din 
material din clasă A, vezi tabelul 2.

dispozitivului de siguranţă la aprecierea 
dumneavoastră.

- Utilizaţi soba pe peleţi numai cu 
combustibilul recomandat şi aerisiţi 
periodic încăperea.

- Este interzisă instalarea sobei în 
încăperi umede şi ude precum baia sau 
spălătoria. Este interzisă atingerea sobei 
cu mâinile sau picioarele ude.

-  Uşa sobei trebuie să fie închisă în timpul 
funcţionării.

- Nu utilizaţi lichide pentru aprinderea 
focului şi pentru creşterea puterii.

- Curăţaţi suprafaţa sobei numai cu 
materiale neinflamabile.

- Nu lăsaţi obiecte inflamabile pe sobă sau 
în apropierea acesteia.

- Nu depozitaţi materiale inflamabile în 
încăperea unde se află soba.

- Este obligatorie respectarea strictă 
a instrucţiunilor privind conectarea 
electrică a sobei la reţeaua electrică, 
precum şi la dispozitivele periferice. 
Cablul de alimentare să fie protejat 
împotriva smulgerii  şi deteriorării. 

- Modificările de construcţie a sobei aduse 
din partea utilizatorului poate duce la 
defectarea produsului sau la rănire. 

- Nu se admite contactul unui conductor 
bun conducător de curent electric sau 
senzor cu componentele sobei, unde 
temperatura la suprafaţă poate să 
depăşească 70°С.

- Prezentele instrucţiuni să fie respectate 
pe toată perioada utilizării sobei pe 
peleţi.

- În caza de incendiu, extinctorul trebuie 
să fie amplasat în încăperea în care este 
instalată soba.
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2. DESCRIEREA PRODUSULUI

Gratie sticlei de ceramica, se poate 
observa focul, eliminand contactul cu 
scanteile ce pot fi periculoase sau fumul.

Semineul pe peleti  BURNIT Comfort -
13 kW, 18 kW, 25 kW şi  BURNIT Advant 
4G/25 kW B2 cu camasa de apa, este 
destinat conectarii la instalatia termica,
pentru incalzirea locuintelor, birourilor, 
restaurantelor mai mici si altele. Creaza o 
atmosfera placuta si de confort. Camera 
de ardere a semineului este protejata
de o camasa de apa de suprafata mare, 
pentru o eficacitate mai mare. Arzatorul 
semineului e turnat dupa o tehnologie 
speciala, dintrun material rezistent la foc. 
Usa semineului se inchide ermetic. Sticla 
de ceramica a usii este termorezistenta - 
temperaturi de pana in 700°C. 
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3. COMBUSTIBILi

Toate tipurile de peleţi sunt realizaţi din 
materiale de biomasa, produse din plante 
cultivate şi copaci. Peleţii cel mai frecvent 
folosiţi în gospodării sunt produse din 
rumeguş, arşii rezultate în urma prelucrării 
lemnului, folosit în producţia produselor 
din lemn şi mobilă. Lemnul reprezintă 
cea mai bogată resursă primară, care nu 
afectează costul de producţie a produselor 
alimentare sau a alcoolului etilic (etanol). 
Materialul primar se prelucrează la 
presiune şi temperatură ridicată şi se 
presează în peleţi mici cu formă cilindrică. 
Pentru producţia produsului poate fi 
folosit lemn de esenţa moale (de ex. 
răşinoase, lemn de pin), lemn de esenţă 
tare (stejar), precum şi deşeuri din lemn 
reciclate. Peleţii din lemn se produc în 
mori sau fabrici de peleţi.

Avantajele peleților de lemn:
Depozitare comodă. Sacii cu peleţi se 
pot depozita pe o suprafaţă mică într-un 
garaj uscat, subsol, cameră de utilitate sau 
depozit.
Încărcare uşoară. În cele mai multe cazuri 
încărcarea rezervorului cazanului se face o 

dată pe săptămână – acest lucru depinde 
de capacitatea rezervorului.
Reglare mai-bună a cantității de 
combustibil. Dimensiunea mică a peleţilor 
permite livrarea precisă a combustibilului. 
Pe de altă parte, livrarea aerului pentru 
obţinerea eficienţei optime a arderii să 
ajustează mai uşor, deoarece cantitatea 
combustibilului în camera de ardere este 
constantă şi previzibilă.
Eficiența combustibilului. Randamentul 
ridicat de ardere este determinat de 
conţinutul de umiditate uniform şi redus 
în peleţii (constant sub 10% faţă de 20% 
la 60% conţinut de umiditate în lemnul 
tăiat). Umiditatea scăzută, porţiile de 
combustibil controlate, precum şi aerul 
regulat cu precizie înseamnă o eficienţă 
de combustie ridicată şi un nivel foarte 
scăzut de monoxid de carbon în gazele 
a r s e .



Înainte de cumpărarea peleţilor, 
trebuie să solicitaţi declaraţia de 
conformitate şi certificat de un 
laborator acreditat. Asiguraţi-
vă că combustibilul îndeplineşte 
cerinţele, specificate în instrucţiuni. 
La cumpărarea cantităţilor mai 
mari de peleţi (de exemplu cantităţi 
pentru un sezon de încălzire) cereţi 
furnizorului Dvs, să vă explice exact 
şi corect modul de depozitare a 
peleţilor.

Recomandăm peleţi cu un diametru de 6 - 
8 mm, densitate 600 - 750 kg/m3, putere 
calorică 4,7-5,5 kWh/kg. Conţinut de praf 
– nu mai mult de 1% şi umiditate până la 
8% , EN ISO 17225-2:2014.
Densitatea optimă a peleţilor, care 
garantează calitatea lor este în intervalul 
605 - 700 kg într-un m3.
Umiditatea peleţilor nu trebuie să 
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depăşească 10% Asiguraţi-vă, că stocaţi 
combustibilul într-un loc uscat şi ventilat.
Cantitatea optimă de cenuşă în peleţii este 
≤ 1%. Acest lucru determină şi curăţarea 
mai rară a arzătorului.
Tabelul de mai jos conţine parametrii, 
pe care noi recomandăm să luaţi în 
considerare la alegerea combustibilului 
pentru arzătorul Dvs.

Tabel 3. Certificate europene de peleţi de lemn

Parametrii Unităţi de măsurare ENplus-A1 ENplus-A2 EN-B

Diametru mm 6 (± 1)
8 (± 1)

6 (± 1)
8 (± 1)

6 (± 1)
8 (± 1)

Lungime mm 15 ≤ L ≤ 40 1) 15 ≤ L ≤ 40 1) 15 ≤ L ≤ 40 1)

Densitate în vrac kg / m2 ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600
Putere calorică MJ / kg ≥ 16,5-19 ≥ 16,3-19 ≥ 16,0-19
Umiditate Ма .-% ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Praf Ма .-% ≤ 1 3) ≤ 1 3) ≤ 1 3)

Rezistenţă mecanică Ма .-% ≥ 97,5 4) ≥ 97,5 4) ≥ 96,5 4)

Cenuşă Ма .-% 2) ≤ 0,7 ≤ 1,5 ≤ 3,5
Punct de topire a cenuşii °C ≥ 1200 ≥ 1100 -
Conţinut de clor Ма .-% 2) ≤ 0,02 ≤ 0,02 ≤ 0,03
Conţinut de sulf Ма .-% 2) ≤ 0,03 ≤ 0,03 ≤ 0,04
Conţinut de azot Ма .-% 2) ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 1,0
Conţinut de cupru mg / kg 2) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Conţinut de crom mg / kg 2) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Conţinut de arsenic mg / kg 2) ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0
Conţinut de cadmiu mg / kg 2) ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5
Conţinut de mercur mg / kg 2) ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1
Conţinut de plumb mg / kg 2) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Conţinut de nichel mg / kg 2) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Conţinut de zinc mg / kg 2) ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100

1) nu mai mult de 1% din peleţii poate să fie mai mungi de 40 de mm, lungimea maximă este 45mm;
2) masă uscată;
3) particule <3.15 mm, particule de praf fine, înaintea predării mărfii;
4) pentru măsurări cu Lignotester valoarea limită ≥ 97,7% din greutate.
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4.  TRANSPORTAREA DE SEMINEELOR

La încărcarea, transportul şi descărcarea 
produsului trebuie folosite echipamente 
de protecţie adecvate, care să fie în 
conformitate cu Directiva 2006/42/
СЕ. Pentru transportarea produselor 
ce depasesc 30 kg, se impune folosirea 
de transpalete, stivuitoare sau alte 
dispozitive de ridicat.
Echipamentul trebuie transportat în 
ambalajul original, cu respectarea 
indicaţiilor de pe etichetă - să fie protejat 
de condiţii meteorologice nefavorabile 
(zăpadă, ploaie şi praf), de şocuri, lovituri, 

precum şi alte acţiuni care pot provoca 
daune.
Semineul se livreaza pe palet, ambalat 
bine in cutie de carton, folie stretch si 
coltari.
În cazul în care se constată un defect în 
unul dintre componentele contactaţi cel 
mai apropiat centru de service autorizat 
pentru reparaţii şi întreţinere.

A1, mm Lăţime 650 650 650 650
B1, mm Lungime 700 700 700 700
C, mm Înălţimea paletului 125 125 125 125

D1, mm Înălţimea 1200 1250 1400 1400
Тегло, kg Semineului 120 140 180 180

C

A1
B1

D1

Tabel 4. Indicaţii dimensiuni

COMFORT 1 3  k W 1 8  k W 2 5  k W B 2 - 2 5  k W
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5. LIVAREA SI DEZAMBALAREA   
SEMINEULUI

•  La livrare, verificaţi integritatea 
ambalajului.

•  Despachetaţi cu atenţie! Verificaţi soba 
de defecte    sau deteriorări vizibile.

•  Deschideţi buncărul pentru peleţi din 
partea superioară a sobei şi verificaţi 
dacă aţi primit toate componentele. 
Livrarea sobei include:

1.  Sobă cu arzător;
2.  Panou de control electronic + şuruburile 

de montare a acestuia;
3. Cablu de alimentare;
4. Supapă de siguranţă de 2 bar;
5. Paşaport tehnic. Instrucţiuni de 

montare şi exploatare;
6. Carte tehnică şi Cardul de garanţie;
7. Holender şi garnitură pentru pompă.
Dacă descoperiţi vreo componentă lipsă, 

adresaţi-vă furnizorului dumneavoastră.

6. MONTAREA SOBEI DE ÎNCĂLZIRE PE 
PELEȚI



Montarea, instalarea şi 
configurarea sobei trebuie 
efectuată de către un specialist 
autorizat în acest domeniu. 
Tehnicianul se obligă să 
arate utilizatorului instalației 
distanțele minime până 
la materialele şi lichidele 
inflamabile.

Cerințe:

- Verificati volumul minimal al incaperii 
unde semineul va fi instalat (nu mai 
putin de 40 m3);
- Verificati de loc deschis pe unde fumul 

sa poata iesi;
- Suprafata din jurul semineului trebuie 
sa fie din piatra, ciment sau alt material
rezistent la incendiu;
- Respectati toate normele - tehnice, de 
constructie si de securitate;
- Nu instalati semineul pe peleti in 
dormitor, baie, precum si in incaperi 
unde deja exista o alta sursa de caldura, 
fara accesul indeajuns al aerului 
proaspat (un alt semineu si altele);
- In incaperea unde este instalat 
semineul nu trebuie sa existe substante 
explozive;

- Distanta minima la care semineul trebuie 
sa se afle fata de materialele ce se pot

 usor aprinde, este de 200 mm. Daca 
podeaua este din materiale ce se pot 
usor aprinde (de exemplu parchet), 
aceaqsta trebuie izolata cu un material 
care nu se poate aprinde.

- Conductele metalice pentru gazele de 
ardere, trebuie sa se afle la 1,5 m de

  materialele ce se pot aprinde usor.
- Recomandam ca semineul sa fie instalat 

cat se poate de aproape de sistemul
  gazelor de ardere (cos). Tevile sistemului 

de evacuare sa aiba intotdeauna 3+1 
coturi „T“, la cel mult 3 metri de fluxul 
orizontal si cu o inclinare minima de 
3-5%.

Dupa ce ati stabilit locul de instalare 
al semineului, indepartati cartonul si 
celelalte materiale



După despachetarea sobei şi 
plasarea acesteia acolo unde 
va fi instalată, scoateți cele 
două şuruburi (M5 DIN 7985) 
din capacul superior utilizând 
şurubelnița în cruce.
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7. INSTALAREA  SEMINEULUI PE PELETI



Luați în considerare volumul 
instalației şi volumul util al 
vasului de expansiune încorporat 
în produs. Recomandăm ca 
volumul vasului de expansiune să 
fie de cel puțin 10% din volumul 
instalației. Dacă este necesar, 
adăugați un vas de expansiune 
suplimentar.

7.1. Racordarea sobei la un coş
Racordarea sobei la coş trebuie să 
corespundă întotdeauna standardelor 
şi normelor. Coşul trebuie să asigure un 
tiraj suficient pentru evacuarea fumului în 
orice condiţii. 
Pentru funcţionarea corectă a sobei 
este necesară dimensionarea corectă a 
coşului, întrucât de tirajul acestuia depind 
arderea, puterea şi fiabilitatea sobei.
Tirajul coşului depinde funcţional de 
diametrul, înălţimea şi rugozitatea 
pereţilor săi interni. Soba trebuie racordată 
la un coş separat. Diametrul coşului nu 
trebuie să fie mai mic decât ieşirea sobei. 
Țeava de evacuare a fumului trebuie să 
fie racordată la deschizătura sobei. În 
privinţa caracteristicilor mecanice, ţeava 
de evacuare a fumului trebuie să fie 
rezistentă şi bine izolată (pentru evitarea 
degajării gazelor) şi să permită curăţarea 
uşor accesibilă din interior. Secţiunea 
internă a ţevii de evacuare a fumului nu 
trebuie să depăşească ca dimensiune 
secţiunea liberă a coşului şi nu trebuie să 
se îngusteze. Nu se recomandă utilizarea 
coturilor.
Uşa de curăţare trebuie instalată în partea 
cea mai de jos a sobei. Coşul zidit trebuie 

să fie format din trei straturi, iar stratul din 
mijloc să fie din vată minerală. Grosimea 
izolaţiei trebuie să fie nu mai mică de 
30 mm, la montarea coşului în interiorul 
clădirii, şi de 50 mm grosime la montarea 
în exterior. 
Diametrul interior al coşului depinde de 
înălţimea reală a acestuia şi de capacitatea 
sobei.(vezi tabelul 5).
Rog, încredinţaţi alegerea sobei şi 
montarea acesteia unui specialist calificat. 
Distanţa prevăzută între sobă şi coş este 
de 300 - 600 mm.

Schema 1. Racordarea sobei pe peleţi la coș


Este obligatorie instalarea 
instalării de la una dedicată
instalator / service BURNIT!
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Tabel 5. Dimensiuni minime recomandate 
şi tirajul coşului de fum

Putereasemineu-
lui

Diametrul 
coşului de 
fum, mm

Tirajul coşului 
de fum, Pа

13 kW Ø 80 мм 10
18 kW Ø 80 мм 10
25 kW Ø 80 мм 10

i

Datele, indicate în tabelul de 
mai sunt orientative. Tirajul 
depinde de diametrul, înălțimea, 
rugozitatea suprafeței coşului 
şi de diferenţa în temperatura 
între produsele de ardere şi aerul 
exterior. Noi vă recomandăm 
folosirea unui coş de fum cu 
pălărie. Un specialist în sisteme 
de încălzire trebuie să facă 
dimensionarea exactă a coşului 
de fum.

Recomandăm instalarea sobei, pe cât 
posibil, mai aproape de sistemul de 
evacuare a gazelor arse (coşului).
Lungimea maximă a ţevii de evacuare 
a fumului de la sobă la coş este de 3 m, 
nefiind permise segmente orizontale mai 
lungi de 0,5 m.

7.2. Tevile sistemului gazelor de ardere

Tevile trebuie sa fie rezistente, fine pe 
dinauntru, prelucrate din metal si cu 
garnitura de silicon.
Diametrul tevilor cu lungime de pana in 3 
m, trebuie sa fie de 80 mm.
Diametrul tevilor cu lungime de peste 3 
m, trebuie sa fie minim 100 mm, iar tirajul
cosului trebuie sa fie cel necesar.

7.3. Conectarea tevei exterioare de 
intrare a aerului proaspat

Pentru o buna functionare si distribuirea 
corecta a temperaturii, semineul pe peleti
trebuie sa primeasca aer proaspat 
indeajuns si sa fie pozitionat in locul 
potrivit (se poate face un orificiu special 
pentru intrarea aerului). Acest orificiu 
trebuie sa fie de minim 100 cm2 si sa nu 
aiba nici-un fel de obstacole. Aerul se 
poate primi si dintr-o alta incapere, care 
se aeriseste in permanenta, unde nu 
exista un alt semineu sau alt sistem ce 
necesita aer proaspat. Aceasta camera, 
nu poate fi insa dormitorul, baia sau alta 
incapere cu pericol de incendiu, cum 
poate fi de exemplu: garaj, un beci sau un 
depozit unde se afla materiale ce se pot 
usor aprinde. Daca in aceeasi camera
exista un semineu pe peleti, care foloseste 
gaz dintr-un sistem deschis sau sursa de
gaze toxice, aerul de intrare, trebuie sa 
vina din afara, din exterior.

EXEMPLU DE LEGATURA DIN EXTERIOR:
In scopul unei functionari corecte, se 
poate face o legatura exterioara printr-o 
teava cu diametru de 80 mm, cu garnitura 
de silicon.
Orificiul exterior sa fie directionat in 
jos si unghiul tevii sa fie de 90° - pentru 
protectia impotriva vantului, apei si altele.

Respectati urmatoarele distante:
- 1,5 m podea;
- 1,5 m orizontal;
- 0,3 m de ferestre, usi;
- 2,0 m de sistemul gazelor de ardere.
Producatorul nu poarta raspundere de 
urmarile datorate de nerespectarea 
acestor instructii.


ATENTIE! Nu legati sistemul 
gazelor de evacuare la cos la care 
deja este legat un alt semineu, 
cazan sau sistem de aspiratie.



14

PASAPORT TEHNIC. INSTRUCTII de MONTAJ si EXPLOATARE

7.4. Conectarea la instalatia electrica.


Se execută de către un specialist/
service autorizat în acest scop.



Atenție! CURENT ELECTRIC!
-   Înainte de a deschide aparatul: 
scoateți de sub tensiune şi 
asigurați-l împotriva unor 
reconectări accidentale.

-    Respectați recomandările de 
instalare.


Verificați dacă rețeaua de 
alimentare are împământare.


În timpul furtunilor cu fulgere 
deconectați aparatul de la 
rețeaua electrică în scopul 
prevenirii unui şoc electric.

Dupa ce a fost instalat in incaperea 
respectiva, semineul trebuie conectat la 
retea de
alimentare cu energie electrica. In partea 
din spate a semineului, se afla cablul de
aliemntare. Verificati daca totul este in 
ordine cu cablul. Daca nu este, adresati-va
service-ului autorizat, pentru a-l inlocui.

4. Hall Speed Sensor

5. External Thermostat

6. Water Temp. Sensor

7. Air Temp. Sensor

12.Flue Gas Temp. Sensor

14.Igniter

15.Fan as Primary Combusti on
      Fan         
19.Pellets Feeder

22. Safety Temperature Limiter
       (Pellets) STB
24.Air Under Pressure Safety
      Switch
26.Water Pump

7.5. Conectare la sistemul de încălzire.

1- Preventer refluxul
2 - Filtru


Atenție! Necesar este instalarea 
unui filtru şi supapă de reținere 
la orificiul de intrare cu apă rece 
a căminului înainte de instalarea 
sistemului de încălzire.
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Schema 2. El. schema de legare a controlorului
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Tabel 6. Posibile probleme si soluţii pentru rezolvarea lor 

Defectarea instalației
Cauză Soluţie

Legături neetanșate Instalaţi conductele de legătura fără tensiune la 
legăturile semineul pe peleti.

Din cauză înghețului

Daca instalația de încălzire, inclusiv rețeaua de țevi, 
nu este construită cu protecţie împotriva îngheţului, 
va recomandam sa umpleți instalația de încălzire cu 
un lichid cu punct de îngheţ scăzut si cu o soluţie de 
protecție împotriva coroziunii şi îngheţului.

Temperatură ridicată a apei din sobă concomitent cu temperatura scăzută a 
corpurilor de încălzit.

1.  Rezistența hidraulică este 
foarte ridicată.

2.       Aer în sistem.
3. Pompa de recirculare 

nefuncțională

Asigurați-vă că pompa de recirculare este adecvată 
și instalația de încălzire este bine dimensionată. 
(Adresați-vă, în mod obligatoriu, tehnicianului 
dumneavoastră).

Temperatura cazanului este joasă. Nu se poate atinge un regim 
de temperatură normală 65°С-85°С

Dimensionare şi / sau 
combinaţie necorespunzătoare 
a echipamentelor de încălzire.

Consultați imediat instalatorul dvs. pentru problemă 
apărută.

Eliminarea peleţilor nearşi în camera de ardere a semineul pe peleti
Setare necorespunzătoare a 
raportului de combustibil şi aer 
în controlerul arzătorului.

Adresați-va instalatorului dumneavoastră. Este 
necesar să se facă ajustarea corectă arzătorului cu 
ajutorul unui analizator de gaz.

Folosirea unor peleţi de calitate 
proastă.

Folosirea combustibilului, care îndeplineşte cerinţele 
menţionate în aceste instrucţiuni este obligatorie.

Formarea de bucăți de zgură şi ignifugă incluse în corpul arzătorului
Folosirea unor peleţi de calitate 
proastă (cu conţinut redus de 
praf).

Folosirea combustibilului, care îndeplineşte cerinţele 
menţionate în aceste instrucţiuni este obligatorie.

Funcţionare insuficientă a 
sistemului de autocurățire.

Creşteţi numărul de porniri a sistemului de 
autocurățire.

Setare necorespunzătoare 
combustibil – amestec de aer. Setare cu analizator de gaze.
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Fum în buncărul pentru peleți

Tirajul slab al coșului sau o 
rezistență internă ridicată a 
camerei de combustie a sobei.

Țevile de evacuare ale sobei înfundate sau murdare. 
Consultați-vă urgent cu tehnicianul dumneavoastră în 
privința problemei apărute.

Înfundarea camerei de combustie 
a arzătorului ca urmare a 
depunerii de materiale nearse.

Este obligatorie curățarea camerei de combustie a 
arzătorului cu o perie.

Setare necorespunzătoare între 
combustibil -concentrație de 
gaze

Setarea analizatorului de gaz.

Temperatură înaltă a semineul pe peleti. Controlerul nu funcţionează
Fluctuații de tensiune în rețeaua 
electrică.

Este obligatoriu asigurarea alimentării cu energie 
electrică de rezervă – generator, cu putere adecvată! 
(a se vedea tabelul 1)Pană de curent.

Temperatură ridicată a gazelor 
arse. Pornirea alarmei pentru 
temperatură ridicată.

Există blocaj în tuburile de fum al mantelei de apă 
şi generarea căldurii este redusă. Semineul pe peleti 
trebuie curăţat. Vă rugăm să contactați tehnicianul 
dvs. de service pentru a curăța semineul pe peleti.

8. UMPLEREA INSTALAŢIEI DE ÎNCĂLZIRE

Тabel 7
Problemă Prevenire

Posibilitatea de deteriorare a 
echipamentului din cauza tensiunii 
în materialul din cauza diferențelor 
de temperatură.

Umpleţi instalaţia de încălzire doar în timp rece 
(temperatura de intrare trebuie să fie nu mai mare 
de 40°C).

Pericol de defectare a instalației, 
din cauza depunerilor. 
Condensul si depunerea de catran, 
pot reduce durata de viață a 
cazanului.

- Nu exploatați semineul pe peleti timp îndelungat 
in regim de funcționare parțiala,

- Temperatura de intrare a semineul pe peleti sa fie 
minim 65°C, iar temperatura apei din cazan sa fie 
intre 80 si 85 °C.

- Pentru încălzirea apei in timpul verii, folosiți 
pentru scurt timp cazanul.
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9.  EXPLOATAREA SEMINEUL


Nerespectarea instrucţiunilor 
şi condiţiilor de montare şi 
exploatare a semineului atrage 
după sine anularea garanţiei. 

Aprindere.
După ce v-aţi asigurat că soba a fost 
instalată corect, puteţi realiza prima 
aprindere şi să setaţi toţi parametrii.
Setarea se poate face prin intermediul 
display-ului sau prin intermediul 
computerului, folosind software-ul nostru 
sau sistemele noastre de introducere a 
datelor.

Ardere.
Procesul de ardere are loc în camera de 
combustie, după ce combustibilul este 
transportat din buncărul pentru peleţi 
în camera de combustie a arzătorului. 
Astfel se realizează o ardere optimă a 
combustibilului. Funcţionarea sobei este 
controlată şi comandată prin intermediul 
unui senzor pentru gaze arse. Acest 
senzor măsoară temperatura gazelor arse 
şi transmite date panoului de comandă 
despre aprinderea sau întreruperea 
arderii. 
Puterea cu care funcţionează arzătorul 
este determinată de intervalele presetate 
de panoul de control, avându-se în vedere 
puterea calorică, mărimea şi densitatea 
peleţilor.

9.2. Recomandări importante pentru 
funcționarea durabilă şi corectă a 
semineului

- La montarea şi instalaţia arzătorului 
respectaţi cerinţele prezentei 
instrucţiuni.

- Folosiţi numai combustibilul recomandat 
în aceste instrucţiuni.

- Instruirea privind deservirea şi 
exploatarea arzătorului se face de către 
un instalator autorizat.

9.3. Cerințe privind curățarea şi 
întreținerea semineului pe peleți 
ADVANT 4G.

 IMPORTANT! La curățare, nu 
folosiți preparate care conțin 
acid sau lichide inflamabile.


Atenție! Suprafeţe fierbinţi.
Înainte de a întreprinde orice 
operaţiune de întreţinere, trebuie 
să vă asiguraţi că acesta este stins 
şi rece.

Curăţaţi în mod regulat soba pe peleţi şi 
sistemul de gaze arse. Aceasta garantează 
funcţionarea eficientă a sobei.

9.3.1. Verificarea şi curățarea sistemului 
de admisie a aerului curat.

La începutul anotimpului rece, trebuie 
verificată starea sistemului de admisie a 
aerului curat. Orice defecţiune trebuie să 
fie eliminată.

9.1. Exploatarea semineului COMFORT
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În timpul curățării, respectați 
următoarele etape:
- Opriți soba;
- Așteptați până soba se răcește;
- Deconectați soba de la rețeaua 
electrică;
- Nu utilizați preparate de curățare 
inflamabile.

9.3.2. Verificarea şi curățarea țevii de 
fum.

La începutul anotimpului rece, trebuie 
curăţat sistemul pentru gaze arse. 

Gudronul este un lichid care se formează 
din cauza arderii slabe, ca urmare a 
temperaturii scăzute din ţeava de fum. În 
cazul existenţei gudronului, se recomandă 
o bună izolare a ţevii de evacuare a 
gazelor. Depunerea gudronului poate 
provoca incendiu. Este recomandabil 
ca cel puţin o dată, în timpul sezonului 
rece, să fie verificat şi curăţat sistemul de 
evacuare a gazelor.

9.3.3. Curățarea şi întreținerea sobei pe 
peleți.

 Curăţarea şi întreţinerea sobei pe peleţi 
trebuie efectuată în mod regulat.

- Curăţaţi în mod periodic suprafaţa 
externă, geamul, uşa de încărcare, 
sertarul pentru cenuşă.

- Curăţaţi zilnic arzătorul.

- Curăţaţi în fiecare lună buncărul pentru 
peleţi.

- Curăţaţi temeinic după arderea a 800 - 
1000 kg peleţi sau o dată pe an.

În timpul inspecţiei generale, service-ul 
autorizat trebuie să efectueze:

•Curățarea aspiratorului și a 
ventilatorului;

•Curățarea tuturor locurilor greu 
accesibile ale arzătorului;

• Verificarea sistemului de aprindere și a 
sistemului de aprovizionare cu peleţi;

• Verificarea stării garniturii ușii, 
schimbarea garniturii ușii în caz de 
uzură;

• Demontarea și curăţarea racordului T 
al sistemului degaze arse;

• Verificarea tuturor parametrilor 
electronici;

• Încheierea unui proces-verbal privind 
inspecţia.

9.3.4. Curățarea suprafeței exterioare.

Utilizaţi o cârpă moale şi detergenţi neutri.

9.3.5. Curățarea sticlei

Geamul se curăţă automat în timpul 
funcţionării sobei. Cu toate acestea, este 
posibil ca după câteva ore de funcţionare, 
sticla să se murdărească pe interior. Cauza 
este calitatea peleţilor şi funcţionarea 
sistemului de gaze arse.

Curăţarea geamului se realizează în 
condiţiile opririi şi răcirii sobei.

Folosiţi un material din bumbac şi puţin 
detergent pentru curăţat sticlă.
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Scheme 3. Curăţarea sticlei

După fiecare curăţare verificaţi dacă 
există o distanţă de 2 mm între geam şi 
marginea de sus a uşii.

9.3.6. Verificarea/schimbareagarniturii 
de la uşa sobei.
Garnitura garantează ermeticitatea 
uşii şi funcţionarea corectă a sobei pe 
peleţi. Verificaţi periodic garniturile. 
Dacă se observă deteriorarea acestora, 
luaţi legătura cu service-ul autorizat 
pentru înlocuirea garniturii cu una nouă. 
Garnitura nu face obiectul service-ului pe 
perioada garanţiei.

9.3.7. Evacuarea cenuşii din sobă. 

În partea inferioară a sobei se află sertarul 
pentru cenuşă. Curăţaţi sertarul zilnic, cu 
soba oprită şi răcită. Scoateţi cenuşa într-
un vas care nu este inflamabil, cu capac.

9.3.8. Curățarea arzătorului

Curăţaţi cenuşa din arzător o dată pe zi, 
folosind un aspirator. Un arzător curăţat 
garantează funcţionarea corectă a sobei 
pe peleţi.

Scheme 4. Curăţarea arzătorului

Dacă orificiile arzătorului sunt pline cu 
reziduuri, atunci arzătorul trebuie deschis 
şi curăţat.

9.3.9. Curățați rezervorul de peleți. 

Se recomandă curăţarea periodică a 
buncărului pentru peleţi, cel puţin o dată 
pe lună. 
Curăţarea se face astfel: goliţi buncărul 
pentru peleţi, apoi curăţaţi-l cu aspiratorul.
Dacă în timpul funcţionării sobei pe peleţi 
observaţi că în buncărul pentru peleţi 
se află mult praf şi rumeguş, opriţi soba 
imediat şi curăţaţi rezervorul şi arzătorul. 
După aceea umpleţi din nou rezervorul cu 
peleţi. 
Dacă observaţi din nou existenţa a mult 
praf şi rumeguş în buncăr, atunci trebuie 
să schimbaţi tipul de peleţi.
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Scheme 5.
Curăţaţi rezervorul de peleţi

9.3.10. Curățarea furtunului de silicon al 
presostatului de presiune. Se recomandă 
curăţarea furtunului presostatului cel 
puţin o dată pe an.

9.3.11. Verificarea şi curățarea sistemului 
de gaze arse (schimbător de căldură).

La începutul sezonului rece trebuie curăţat 
sistemul de gaze arse.

Schema 6. Demontarea capacului pentru 
ţevile de fum-1

Schema 6. Demontarea capacului pentru 
ţevile de fum -2

După demontarea capacului pentru ţevile 
de fum, funinginea depusă se înlătură de 
pe ţevi cu ajutorul aspiratorului şi a usten-
silelor de curăţare.

Schema 8. Curăţarea funinginii de pe 
ţevile de fum prin orificiile de vizitare din 

ambele părţi, în partea de jos a sobei - 
pasul 1.
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Schema 8. Curăţarea funinginii de pe 
ţevile de fum prin orificiile de vizitare din 

ambele părţi, în partea de jos a sobei - 
pasul 2

Schema 10. Curăţarea funinginii din 
camera de combustie, colectată în tava 

de cenușă.

După curăţare închideţi sistemul.
În cazul utilizării unor peleţi de calitate 
inferioară, recomandăm ca această 
curăţare să fie efectuată o dată pe lună.
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10. CONTROL CU MICROPROCESOR

10.1. Explicarea simbolurilor.
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10.2. Meniul controller-ului.
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11.  LEGAREA MODULULUI WI-FI 
LA SEMINEULUI PE PELETI

Atentie! Expunerea la apa si alte lichide.
Nu expuneti produsul la apa, preparate 
de curatare, dizolvanti sau alte feluri de 
lichide, deoarece acest lucru poate defecta 
piesele electronice sau functionalitatea 
produsului.
Atunci cand folositi produsul, evitati 
contactul cu apa sau cu alte lichide.

Curatare. 
Modulul BURNIT  nu necesita o curatare 
speciala. Cu toate astea, daca il curatati, 
faceti-o cu atentie si curatati modulul cu 
o carpa uscata.

11.1 Salvarea aplicatiei mobile Burnit.
Cea mai noua versiune a aplizatiei Burnit, 
este intotdeauna accesibila in Google 
Play. (Pentru sistemul operational 
Android) si App Store (pentru sistemul 
operational iOS). Descărcaţi aplicaţia 
introducând exact motorul de căutare 
"BURNIT" şi instalaţi-l pe dispozitivul 
inteligent (telefon sau tabletă)..

11.2. Instalarea modului WI-FI.
Urmati cu strictete pasii de mai jos, pentru 
a va instala modulul:

Pasul 1
- Deconectati cazanul de la alimentarea 
cu energie electrica.

Pasul  2 (vezi schema)
   - Conectati modulul Wi-Fi la sursa de 
alimentare.

Pasul 3
  - Conectati dispozitivul dvs. inteligent la o 
retea Wi-Fi cu acces la internet.

Pasul  4
  - Porniti aplicatia “Burnitbysunsystem”. 
Cititi si confirmati formularul de licenta.

Pasul  5
  - Aplicatia va va intreba “Ati conectat 
deja dispozitivuldvs. de incalzire la 
reteaua dvs. Wi-Fi”
- selectati “NU”.



29

PASAPORT TEHNIC. INSTRUCTII de MONTAJ si EXPLOATARE

Pasul  6
  - Se va deschide o noua fereastra in 
aplicatie, care indica ca trebuie apasat 
butonul “SetupWiFireset” de pe modul. 
Dupa care modulul va incepe sa caute 
reteasi indicatorul "WiFi" de pe modul va 
incepe sa clipeasca rapid.

Pasul  7
  - Accesati lista cu retele WiFi de pe 
dispozitivul dvs. inteligent si selectati 
reteaua "WiRCU-XXXXXX". Dupacare 
reveniti la aplicatiesi selectati “next”.

Pasul  8
  - In aplicatie selectati reteaua de internet 
la care ati conectat dispozitivul inteligent 
si introduceti parola (in cazul in care nu 
exista astfel nu introduceti nimic).
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Pasul  9
  - Ati conectat cu succes modulul WiFi la 
Internet.Dupa aceea deconectati modulul 
de la sursa de alimentare si conectati 
din nou. Dupa finalizarea procedurii, 
indicatoarele “WiFi” si “status” la 
modultrebui sa fie aprinse in mod 
constant.In aplicatie apasati “Done”.

Pasul  10
  - Conectati prin intermediul cablului 
modulul de priză, care se află pe panoul 
din spate al șemineului.

Pasul  11
  -  Conectati șemineului la sursa de 
alimentare. Dupa care si al treilea 
indicator “cont”la modul trebuie sa se 
aprinda.

Pasul  12
  - Reveniti la aplicatie si introduceti 
adresa MAC si codul PIN, care puteti gasi 
pe cardul din cutie sau pe modulul WiFi.
Dispozitivul dvs. inteligent este deja 
conectat la șemineului.
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11.3. Posibilitatile aplicatiei:
Dupa ce dispozitivul inteligent si 
semineulu sunt deja conectate, in 
aplicatie de deschide fereastra initiala. In 
stanga jos se afla butonul pentru pornirea 
semineului.

Prin “+” si “-“puteti ajusta temperatura 
care sa fie mentinuta.
In dreapta jos se afla timerul pentru start 
intarziat al semineulu, de unde puteti 
seta aprinderea dupa o anumita perioada 
de timp.

In plus existasi o optiune pentru aprindere 
dupaun anumit numar de zile, ore si 
minute:
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Sau la o anumita data:

Pe pagina principala cu butonul din stanga 
sus se deschid optiuni suplimentare, unde 
din nou cu “+”si “-“ puteti regla gradul de 
putere al semineului.

Cu butonul “settings” se deschide un 
submeniu in care puteti seta limba 
aplicatiei, notificarilor, unitatea de 
masura pentru temperatura.
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1. Limba aplicației 2. Notificări

3. Unitati de masuraTemperatură
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Din meniul suplimentar puteti vedea 
deasemenea si informatii cu privire la 
semineu – de cate ori a fost pornita, cat 
timp a functionat, cat timp a incalzit, 
timpul de serviciu, erori de temperatura 
ridicata, gradul de putere, timpul si data 
si altele.



35

PASAPORT TEHNIC. INSTRUCTII de MONTAJ si EXPLOATARE



36

PASAPORT TEHNIC. INSTRUCTII de MONTAJ si EXPLOATARE

Indicatia 
controller-ului Cod

 Posibile pricini pentru 
problema respectiva

Solutionarea 
problemei

Icoana 
“Fara combustibil” 
lumineaza

---- Isi face aparitia in cazul lipsei de 
combustibil

Umpleti buncarul cu com-
bustibil. Restartati din nou 
controller-ul de la butonul 
ON/OFF.

Icoana “Curatare” 
clipeste
Icoana “Curatare” 
lumineaza

А003

----

Camera de ardere sau cosul prezinta 
impuritati si necesita curatare.
In camera de ardere este prea multa 
cenusa sau peleri care nu au ars.

Verificati si curatati camera 
de ardere sau luati legatura 
cu instalatorul dumneavoas-
tra pentru a curata cosul.

Icoana “Service” 
clipeste

А004 Bateria controller-ului nu este indea-
juns incarcata

Luati legatura cu service-ul 
dumneavoastra pentru in-
locuire.

Icoana “Service” 
clipeste

А005 Encoderul ventilatorului s-a defectat Luati legatura cu service-ul 
dumneavoastra.

Icoana “Service” 
clipeste

А007 Usa cazanului este deschisa pentru 
mai mult de un minut in timpul pro-
cesului de ardere

Inchideti usa si porniti din nou 
cazanul de la butonul ON/
OFF. 

Icoana “Service” 
lumineaza

Е001 Eroare in display

Contactați centrul 
de service

Icoana “Service” 
lumineaza

Е004 Eroare afişată pe display-controler

Icoana “Service” 
lumineaza

Е101 Aprindere nereuşită, temperatură 
ridicată în cămaşa de apă a sobei.

Icoana “Service” 
lumineaza

Е102 Coşul, ţeava de admisie a aerului 
sau arzătorul sobei sunt blocate.

Icoana “Service” 
lumineaza

Е106 Senzorul pentru temperatua 
cămăşii de apă este defect / nu este 
conectat.

Icoana “Service” 
lumineaza

Е108 Activare avarie presostat sau STB 
- de pe şnecul de alimentare cu 
peleţi.

Icoana “Service” 
lumineaza

Е110 Senzorul pentru temperatura 
camerei este defect / nu este 
conectat.

Icoana “Service” 
lumineaza

Е111 Senzorul pentru gaze arse este 
defect / nu este conectat corect.

Icoana “Service” 
lumineaza

Е113 Temperatură excesivă a gazelor 
arse. Este necesară curăţarea sobei.

Icoana “Service” 
lumineaza

Е114 Aprindere nereuşită. Verificaţi nive-
lul combustibilului.

Таbel 7
Coduri cu greseli posibile



37

PASAPORT TEHNIC. INSTRUCTII de MONTAJ si EXPLOATARE

Codul 
parametrului Explicatii Unitati 

de masura
valoare

13 kW 18 kW 25 KW

P 000 Timp maximal de asteptare la trecerea din faza de 
alimentare in faza de aprindere

minute 30 30 30

P 001 Timp maximal in minute pentru verificarea arderii, cu 
arzatorul oprit.

minute 10 10 10

P 003 Pauza snecului in procesul de incalzire a 
incalzitorului.

secunde
: 10

5 5 15

P 004 Functionarea snecului in procesul de incalzire a 
incalzitorului.

secunde
: 10

250 250 150

P 005 Pauza snecului in procesul de aprindere a 
combustibilului.

secunde
: 10

80 80 80

P 006 Functionarea snecului in procesul de aprindere a 
combustibilului.

secunde
: 10

40 40 16

P 007 Pauza snecului in procesul de stabilizare a arderii. secunde
: 10

150 150 150

P 008 Functionarea snecului in procesul de stabilizare a 
arderii.

secunde
: 10

50 50 28

P 010 Functionarea snecului la puterea minimala. secunde
: 10

28 35 20

P 018 Functionarea snecului la puterea maximala. secunde
: 10

60 82 43

P 019 Functionarea ventilatorului la oprire.      - 230 230 230
P 020 Functionarea ventilatorului la verificarea arderii.      - 130 130 130
P 021 Viteza ventilatorului la verificare

a încălzitorului
     - 110 110 110

P 022 Viteza ventilatorului la aprindere.      - 135 135 135
P 023 Viteza ventilatorului la o ardere stabilizata.      - 135 135 135
P 024 Viteza ventilatorului la prima putere.       - 115 120 120
P 028 Viteza ventilatorului la puterea maximala.       - 155 165 160
P 050 Diferenta de temperatura la pornirea semineului, 

dupa atingerea temperaturii maximale.
      0С 5 5 5

P 051 Temperatura maximă a camerei * 175
(350)

175
(350)

175
(350)

* Exemplu: setarea 175 înseamnă 17,5 care se înmulţește întotdeauna cu doi și setarea reală pentru 
temperatura maximă a încăperii este de 35 0C.  Valabil pentru parametrul Р051.

Таbel 8
Setarea controller-ului
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Codul 
parametrului Explicatii Unitati 

de masura
valoare

13 kW 18 kW 25 KW

P 052 Temperatura maximă în jacheta de apă 0С 75 75 75
P 053 Temperatura de oprire a semineului. 0С 5 5 5
P 054 Temperatura gazelor de ardere, in urma careia 

controller-ul trece in procesul de verificare a 
arderii.

0С 65 65 65

P 055 Temperatura in urma careia cazanul intra in 
procesul de modulare.

** (2100C)
105

(2100C)
105

(2100C)
105

P 056 Temperatura gazelor de ardere pentru oprirea 
ventilatorului, in procesul de stingere.

0С 60 60 60

P 057 Temperatura maximala a gazelor de ardere, la 
care controller-ul opreste semineului.

** (2500C)
125

(2500C)
125

(2500C)
125

P 059 Temperatura pentru pornirea alarmei, pentru 
absenta de combustibil.

0С 61 61 61

P 060 Perioada dintre doua autocuratari in timpul  
procesului de ardere.

minute 15 15 15

P 061 Continuitatea autocuratarii in timpul procesului 
de ardere.

secunde 30 30 30

P 062 Viteza ventilatorului in timpul curatarii. - 170 170 180
P 067 Temperatura de pornire a pompei de circulare. 0С 50 50 50
P 068 Temperatura de oprire a pompei de circulare. 0С 40 40 40
P 070 Continuitatea perioadei de incalzire a 

incalzitorului.
secunde 90 90 153

P 076 Alegerea configuratiei. - 1 - 4 1 - 4 1 - 4
P 095 Temperatura pentru oprirea sobei a depășit tem-

peratura maximă setată.
0С 5 5 5

P 096 Temperatura pentru pornirea sobei a depășit 
temperatura maximă setată pentru oprire.

0С 5 5 5

P 101 Timpul de curatare a semineului in urma stingerii. secunde    180 180 180
· ** Parametrul setat se înmulţește întotdeauna cu doi și se obţine temperatura reală a parametrului 
respectiv. Valabil pentru parametrii Р055 și Р057!

Setarea parametrilor Р076:
       1.   Senzorul pentru temperatura camerei este activ. Ventilatorul este controlat de un encoder.
       2.   Senzor de temperatură în cameră inactiv. Ventilatorul este controlat de un encoder.
       3.   Senzorul pentru temperatura camerei este activ. Ventilatorul funcţionează sub tensiune 
             (în cazul unui defect al codificatorului).
       4.   Senzor de temperatură în cameră inactiv. Ventilatorul este alimentat 
             (în cazul defecţiunii unui codificator).
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Curatare / Interval 1-2 
zi

în fiecare 
sezon

15 
zi

60-90 
zi

în ficare 
an

Curata arzatorul • ·
Curata camera de ardere cu 
aspiratorul

·
Curata cenusarul de cenusa ·
Curata usa interioara si geamul ·
Miscati turbulatorii ·
Curata cenusarul inferior ·
Curatati racodrul “T” al cosului ·
Curata camera de ardere si 
inlatura cenusa si funinginea

·
Curata cosul ·
Verificarea pompei de circlatie ·
Verificarea scurgerilor din 
instalatie

·
Verificarea garniturii capacelor 
de revizie

·
Verificarea rezistentei ·
Verificarea garniturii usii ·
•  La folosirea peletilor de calitate proasta - sa se scurteze dublu perioadele!

Таbel 9.

Tabel
pentru exploatarea si deservirea profilactica
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1. Comanda (controller) 7. Arzator
2. Capacul rezervorului pentru peleti 8. Alimentare electrica
3. Rezervor pentru peleti 9. Panouri decorative laterale
4. Sticla de ceramica 10. Cos de fum
5. Manerul usii 11. Teava intrare aer
6. Sertar de cenusa 12. Teava scurgere

13. Teava apă rece

12. CARACTERISTICI TEHNICE

12.1. Elementele semineului pe peleti:
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Datele din tabelul de mai sus, sunt la baza testelor efectuate prin arderea de peleti
de lemn cu caloricitatea de 18220 Kj/kg (echivalentul a 4350 Kcal/kg). 
Valorile indicate mai sus sunt informative, nu sunt obligatorii.
Producatorul isi rezerva dreptul de a modifica aceste valori in orice moment, 
in scopul imbunatatirii eficacitatii semineului.

Putere nominală kW 13 kW 18 kW 25 kW
Capacitate termică redusă KW 5.5 kW 7.1 11 kW

Capacitatea transferului de căldură a 
cămăşii de apă KW 11 15.5 21.5

Înălţime H mm 900 950 1100
Lăţime L/ Adâncime D mm 530/520 530/520 580/680

Volum manta de apă L 13 20 24
Capacitatea vasului de expansiune L 8 8 8

Presiune de lucru bar 2 2 2
Presiune de lucru recomandată bar 1.2-1.3 1.2-1.3 1.2-1.3

Tensiune de alimentare V/Hz/W 230/50/150 230/50/150 230/50/150
Volum buncăr kg 12 15 25

Combustibil recomandat Peleţi de lem, ø 6÷8 mm
/EN  ISO 17225-2:2014/

Greutate kg 120 140 180
Teava intrare aer mm ø40 ø40 ø40

Șemineu (conductă intrare aer), 
diametru mm  ø80 ø80 ø80

Ieşire manta de apă ştuţ ø1”
25 mm

ştuţ ø1”
25 mm

ştuţ ø1”
25 mm

Intrare manta de apă ştuţ ø1”
20 mm

ştuţ ø1”
20 mm

ştuţ ø1”
20 mm

Temperatura gazelor de evacuare 0С <180 <180 <180
Consum mediu combustibil per oră kg/h 1.5 1.8 3

Timp de ardere buncăr plin cu peleţi la 
putere  termică maximă h 8 10 12

Conţinut de monoxid de carbon (CO) în
gazele de ardere, la 13% oxigen O₂ 

la puterea termică nominală
h/kg 0,02% 0,02% 0,02%

Еficacitate % 87.5 89 91.2

12.2. Caracteristici tehnice semineului pe peleti

 Comfort
13 

Comfort 
18 

Comfort
25 
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13. CONDITII DE GARANTIE.
SERVICE

13.1. Conditiile de garantie
Conditiile de garantie sunt descrise in 
Cartea de service anexata setului.

13.2. Service-ul de asistență după 
vânzare
Dupa ce ati cumparat semineul pe peleti, 
trebuie sa luati legatura cu un service
autorizat pentru setarea si punerea 
in functiune a semineului. Service-ul 
autorizat va completa cartea de garantie 
si cartea de service si intretinere a 
produsului.

14. RECICLARE ȘI ELIMINARE

Predati restul materialului de ambalat 
la prelucrare,conform dispozitivelor si 
cerintelor locale.
La sfarsitul perioadei de functionare a 
fiecarui produs, componentele acestuia 
trebuie aruncate conform cerintelor 
normative.
Conform Directivei 2002/96/EO 
referitoare la dispozitivele electrice si 
electronice, acestea trebuie aruncate in 
afara depourilor de gunoi menajer. Ele 
trebuie predade pentru a fi prelucrate 
unei intreprinderi autorizate, care sa 
corespunda cerintelor de pastrarea 
mendiului inconjurator.
Dispozitivele vechi trebuie sa se colecteze 
separat de restul deseurilor de reciclat, 
care contin substante ce influenteaza rau 
sanatatea si mediul inconjurator.
Piesele din metal, precum si cele care 
nu sunt din metal, se vand organizatiilor 
licentiate pentru colectarea deseurilor 
metalice si nemetalice destinate reciclarii. 
Acestea nu se trateaza ca fiind deseuri 
casnice.
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