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Va multumim pentru alegerea produselor companiei noastre. Acest produs este o solutie foarte buna 

pentru incalzire, dezvoltat pe baza celor mai avansate tehnologii si echipamente de top, cu un design 

modern, conceput pentru a oferi confort si siguranta. 
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INTRODUCERE   

Atentionari  

 Va recomandam sa cititi cu atentie manualul de utilizare si sa respectati  instructiunile pentru a va 

bucura de  o buna functionare a centralei. 

 Nota: Pentru punerea in functiune a centralei si pentru a obtine rezultate corespunzatoare prin 

exploatarea acesteia, in parametri optimi, va rugam sa apelati la serviciile unei persoane autorizate si sa 

acordati atentie urmatoarelor cerinte ale producatorului: 

- Incaperea in care urmeaza a fi instalat termosemineul trebuie sa dispuna de un cos de fum realizat 

conform cerintelor tehnice ale producatorului 

- In cazul in care exista fluctuatii in reteaua electrica trebuie montat un stabilizator de tensiune 

- Este necesara existenta unei prize de aer din exterior in incaperea in care este instalat termosemineul 

- Presiunea apei in instalatie sa fie intre  1.2 si 1.5 bari 

Informatii 

 Modul de ambalare a centralei ofera o protectie maxima in timpul transportului. Totusi, va 

recomandam sa verificati centrala la momentul livrarii pentru a observa eventuale avarii sau defectiuni. 

 Informatiile cuprinse in acest manual sunt absolut necesare utilizatorului, dar si inginerului de service,  

in vederea unei exploatari si functionari corecte a centralei.  

Siguranta 

 Toate produsele  Hosseven sunt fabricate in conditiile respectarii cerintelor de calitate, acordandu-se 

o atentie deosebita fiecarei componente, astfel incat sa asigure protectie utilizatorilor si siguranta in 

exploatare. 

 Recomandam personalului de service  autorizat sa citeasca acest manual si sa acorde o atentie sporita 

tuturor instructiunilor dedicate atat utilizatorilor cat si tehnicienilor. 

 Este indicat ca instalarea sa fie executata de specialisti, iar punerea in functiune trebuie facuta 

de persoane autorizate, care vor pune la dispozitia clientului si furnizorului un proces verbal care 

confirma indeplinirea tuturor conditiilor tehnice si legale precum si cerintelor producatorului privind 

instalarea si punerea in functiune a produsului. Se va tine seama de reglementarile tehnice si normele 

legale in vigoare. 

 In cazul nerespectarii celor de mai sus, producatorul si furnizorul nu pot fi facuti responsabili 

pentru functionarea defectuoasa a produsului. 

 Acest manual de instructiuni este parte integranta a produsului; asigurati-va ca insoteste produsul, 

daca nu solicitati un exemplar la  furnizor.  

 Aceasta centrala este destinata uzului casnic. Nu poate fi folosita ca incinerator sau in alt scop decat 

cel pentru care a fost conceputa. 

 Producatorul / furnizorul nu-si asuma raspunderea pentru orice prejudiciu provocat in conditiile 

incalcarii recomandarilor de mai sus. 

 SE VOR FOLOSI NUMAI PELETI ! ( se recomanda folosirea peletilor obtinuti din resturi de lemn 

de brad) 

 A nu se folosi combustibili lichizi ! 

 Dupa indepartarea ambalajului centralei verificati starea, componentele si accesoriile acesteia. 

 Componentele electrice si electronice pot fi inlocuite numai de persoane  autorizate, cu piese 

originale, recomandate de producator.  

 Verificarea centralei trebuie facuta periodic, se recomanda anual,  de  catre persoane  autorizate.  
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 Nu interveniti si nu aduceti  modificari asupra centralei. 

 Pentru siguranta proprie amintiti-va: 

- Folosirea centralei de catre copii sau persoane  cu  handicap este strict interzisa; 

- Este interzisa schimbarea pieselor de catre persoane neautorizate; 

- Evitati contactul cu parti ale centralei daca nu purtati incaltaminte sau cu mainile ude; 

 Persoana autorizata ce executa instalarea trebuie sa informeze utilizatorul asupra urmatoarelor: 

1. In caz de pierderi de apa va inchide robinetul de apa si va informa imediat o persoana  de service autorizat 

2. Presiunea apei trebuie verificata periodic. In caz de nefolosire a centralei pentru o perioada mai lunga de 

timp, este recomandata inchiderea circuitului electric si golirea instalatiei de termoficare, pentru a evita 

avariile in caz de inghetare, operatiuni ce trebuie efecutate de catre un specialist. 

 In timpul functionarii, centrala  poate atinge o temperatura ridicata, mai ales componentele exterioare; 

va rugam fiti atenti, pastrati distanta si evitati contactul cu acestea.  

 Centrala a fost conceputa sa functioneze in orice anotimp. In caz de temperaturi extreme 

sistemul de siguranta poate interveni si opri functionarea centralei. In aceasta situatie, va rugam sa 

contactati suportul tehnic. 

MULTUMIRI 

 Stimate consumatorule, 

 Va multumim si va felicitam pentru alegerea facuta. 

 Centrala Hosseven ofera cea mai buna calitate, performanta si usurinta in exploatare. Cu acordul 

dumneavoastra va vom oferi in cele ce urmeaza cateva sugestii pentru a va bucura in cele mai bune conditii 

de beneficiile acestui echipament. Intentionam sa fim aproape de  clientii nostrii oferindu-le prompt suport 

tehnic.  

 Hosseven va multumeste pentru alegerea facuta si va doreste  sa va bucurati de produsele ce poarta 

aceasta marca. 

INFORMATII DE SIGURANTA 

 Centrala trebuie montata, inspectata si pusa in functiune de persoane autorizate in domeniu. Va rugam 

sa cititi cu atentie cartea tehnica inainte de instalare si punerea in functiune a centralei. Daca aveti nelamuriri 

contactati furnizorul. 

ATENTIE! 

- Folosirea centralei are la baza reglementari nationale si internatioanle (europene). 

- Trebuie sa folositi peleti de inalta calitate, cu un diametru de 6 - 8 mm. 

- Centrala  nu functioneaza cu lemne. 

- A nu se folosi centrala ca incinerator. PERICOL DE INCENDIU! 

- Instalarea, conectarea la sistemul electric si verificarea trebuie facute de persoane autorizate in domeniu. 

- Instalarea defectuoasa sau intretinerea neadecvata (neconforma cu manualul) poate cauza pagube umane 

sau materiale. In acest caz Hosseven nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele accidente. 

- Inainte de conectarea la sursa electrica trebuie racordat sistemul de evacuare a gazelor la cos. 

- Grilajul de protectie din interiorul centralei nu trebuie indepartat.  

- In camera in care se monteaza centrala  trebuie asigurata o buna circulatie a aerului. Nu deschideti usa 

centralei in timpul functionarii. PERICOL DE INCENDIU! 

- Este interzisa folosirea cu usa deschisa sau geamul spart. PERICOL DE INCENDIU! 
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- Cand soba functioneaza, suprafetele acesteia si unele componente:  geamul, manerul, burlanul sunt foarte 

fierbinti; in timpul functionarii aceste componente  trebuie atinse doar cu echipament de protectie. 

- Nu porniti centrala  inainte de o verificare amanuntita, ca cea descrisa in manual. 

- Nu uscati rufe pe, deasupra si in imediata apropiere a  centralei. PERICOL DE INCENDIU! 

- Urmati cu strictete instructiunile de intretinere. 

- Nu curatati centrala  pana cand aceasta sau jarul nu se racesc complet.  

- Cititi si urmati instructiunile cu atentie si calm. 

SPECIFICATII GENERALE 

 Centrala trebuie montata in casa, fiind controlata printr-un panou electronic ce asigura o functionare 

automatizata.  Prin intermediul acestui  panou poate fi controlata functionarea conform celor 5 nivele de 

putere si oprirea.  

 Reziduurile rezultate din arderea peletilor se depun intr-o tava - cenusar. Verificati periodic cosul, sa 

fie curat pentru ca nu toti peletii sunt de calitate, putand  produce uneori depuneri ( funingine, gudron, adezivi 

etc.) care sunt greu de indepartat. Geamul este  special, permitand o autocuratare facila cu un jet de aer. Cu 

toate acestea, dupa cateva ore de functionare, se poate observa o pelicula fina de culoare galbena pe geamul 

centralei. 

RASPUNDERE 

 Hosseven recomanda respectarea intocmai a instructiunilor din acest manual.  

 Hosseven nu isi asuma raspunderea pentru folosirea incorecta a centralei,  pentru utilizarea altor piese 

(componente) decat cele recomandate, interventii  si /sau modificari neautorizate. 

 Producatorul este exonerat de orice raspundere in caz de: 

- neglijarea operatiunilor de intretinere; 

- nerespectarea instructiunilor din manual; 

- nerespectarea recomandarilor privind siguranta; 

- nerespectarea regulamentelor si/sau prescriptiilor tehnice in vigoare; 

- interventii, modificari, reparatii efectuate de persoane neautorizate; 

- folosirea de piese si componente contrafacute sau nerecomandate de producator; 

- alte evenimente sau situatii exceptionale. 

Piese / Componente 

 Utilizati numai componente recomandate de producator.  Inlocuiti piesele care prezinta urme de uzura 

sau defectiuni inainte de completa lor deteriorare, pentru a preveni orice incindent sau accident. Verificati 

periodic aparatul si componentele acestuia, asa cum este specificat in capitolul  “Intretinere”. 

 

MASURI DE SIGURANTA 

 Centrala este echipata cu un sistem de siguranta sofisticat care previne accidentele provocate de 

defectiuni ale acestei. In cazul in care se produce o defectiune se intrerupe alimentarea cu peleti, iar centrala 

se opreste. Pe display va afisa un cod de eroare / alerta. Detalii despre aceste coduri se regasesc intr-un capitol 

dedicat.   

SPECIFICATII TEHNICE  

Produsele marca Hosseven sunt fabricate in conformitate cu  urmatoarele standarde si  directive europene: 

 89/109 EEC - privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor 

membre referitoare la materialele de construcții 
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 DIRECTIVA 73/23/CEE A CONSILIULUI din 19 februarie 1973 privind armonizarea legislaţiilor 

statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite 

limite de tensiune 

 DIRECTIVA 2006/42/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 17 mai 

2006 privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare) 

 DIRECTIVA 2004/108/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 15 

decembrie 2004 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la compatibilitatea 

electromagnetica si de modifiare a Directivei 89/336/CE  

 DIRECTIVE 2004/108/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 

December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic 

compatibility and repealing Directive 89/336/EEC 

Si in conformitate cu urmatoarele standarde 

 EN 14785  

 EN 60335.1 , EN 50165  

 EN 292, EN 294, EN 349 

 EN 55014.1 , EN 61000- 3 – 2,   EN 61000- 3 – 3 

 EN 55014.2  

 

  LILY CAMELIA 

Inaltime mm 1253 1124 

Latime mm 584 876 

adancime mm 635 394 

Greutate  kg 210 198 

Diametrul burlanului de evacuare a fumului                                                mm 80 80 

Putere termica min – max kW/h 3.0-20 3.0-16 

Consumul orar de peleti min-max Kg/h 0.8-4.4 0.8-3.3 

Putere instalatie electrica V-Hz 230-50 230-50 

Capacitate rezervor peleti Kg 33 33 

Autonomie functionare min-max h 41-7.5 41-10 

Randament % 90-93 92-94.8 

Emisie CO la un consum de 13% O2      min-max % 0.012-0.032 0.012-0.032 

Volum de fum emanat  min-max g/s 5.7-12.0 5.7-12.0 

Tiraj minim  0.1mbar -10Pa 0.1mbar-10Pa 

Temperatura fum min-max °C 76-210  76-210 

Fig. 1 – Specificatii tehnice ale produsului 
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POZITIONAREA, ASAMBLAREA SI INSTALAREA 

 Inainte de a decide unde montati centrala  trebuie sa aveti in vedere urmatoarele: 

- Pardoseala incaperii sa suporte sarcina corespunzatoare. In cazul in care aceasta conditie nu este 

indeplinita se vor lua masuri corespunzatoare ( de exemplu o platforma care sa suporte, sa preia si sa  

distribuie greutatea centralei)  

- Centrala trebuie sa se alimenteze cu aer dintr-un spatiu liber, astfel ca se va avea in vedere sa fie amplasata 

intr-un spatiu ventilat corespunzator. Se va evita amplasarea centralei intr-o incapere care se alimenteza 

cu aer dintr-un alt spatiu inchis ( de exemplu in garaj). 

- Este strict interzisa montarea centralei in dormitor, baie sau alta incapere in care functionase un alt sistem 

de incalzire si care nu comunica direct cu exteriorul. 

- Este interzisa montarea centralei intr-un spatiu cu acumulari cu potential exploziv. Este recomandata 

protejarea si izolarea pardoselilor din lemn, sticla sau otel. 

- Pentru o buna circulatie a aerului cald este recomandata montarea centralei intr-o camera spatioasa sau 

special creata pentru centrala 

- Racordarea se va face la o instalatie  electrica cu impamantare   

- Standardele in vigoare impun ca o astfel de centrala sa fie montata intr-o incapere cu un volum mai mare 

de 30 m3 . Producatorul recomanda montarea in incaperi cu un volum de circa 40 m3. 

- Centrala va fi montata astfel incat sa permita usor alimentarea precum si accesul  la canalul de evacuare 

a gazelor, la cosul central in vederea intretinerii, curatarii. 

- Centrala va fi montata, amplasata si pusa in functiune de catre o persoana autorizata. 

 Incaperea in care se monteaza centrala, pentru o functionare optima, trebuie sa indeplineasca 

urmatoarele conditii :   

- Sa respecte cerintele privind protectia mediului; 

- Sa asigure o evacuare corecta  a gazelor; 

- Sa dispuna de o instalatie electrica de 230V 50Hz; 

- Sa dispuna de o priza/fereastra de ventilare la  exterior (minimum 100 cm² ); 

- Instalatia electrica sa fie cu impamantare. 

 

IMPORTANT!!!  

Daca centrala se amplaseaza langa un perete din material inflamabil,  trebuie respectate distantele minime 

indicate pe eticheta de pe panoul din spatele centralei. 

Categorie Referinte 

Procentul sectiunii de 

deschidere neta in raport cu 

sectiunea ei de evacuare. 

Valoarea minima de 

deschidere neta a 

conductei de ventilatie 

Centrale peleti EN14785 - 80 cm2 

Boilere EN303-5 50% 100 cm2 
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Fig. 2 – Distante de siguranta 

Distante recomandate fata de: 

 perete lateral            20 cm 

 rafturi suspendate    20 cm 

 cadru superior          20 cm 

 cadru lateral             20 cm  

 Conditiile de mai jos pot varia in functie standardele europene aplicabile. Aceste standarde se vor 

completa intotdeauna  cu standardele nationale ale tarii in care se instaleaza centrala. 

INSTALATIA DE EVACUARE A FUMULUI 

 Pentru evacuarea gazelor de ardere centrala este prevazuta cu o piesa amplasata in partea inferioara 

care se racordeaza la segmentul interior al canalului de evacuare. Este important ca pentru evacuarea gazelor 

de ardere sa se foloseasca burlane din otel, iar pentru izolarea imbinarilor sa se foloseasca un material special 

(un silicon special). Segmentul exterior al hornului va respecta cerintele generale (sa fie executat din 

materiale ignifuge, rezistente la temperaturi inalte, cosul sa depaseasca coama acoperisului, sa se respecte 

distantele fata de cladirile mai inalte din vecinatate, astfel incat evacuarea gazelor sa nu se  faca in spatii 

inchise sau seminchise cum ar fi garaje, poduri sau alte spatii care ar putea permite acumularea de gaze); 

suprafetele canalului de evacuare a fumului pot atinge temperaturi inalte, motiv pentru care este recomandat 

a se evita contactul cu acestea. 

 Instalatia de evacuare a fumului trebuie executata in conformitate cu standardele UNI 7129/92, UNI 

10683 si EN 14785. 

Cosul 

 Functionarea centralei este independenta de sistemul de aspiratie al cosului de fum datorita 

ventilatorului propriu care evacueaza gazele rezultate in urma arderii peletilor. In cazul unui tiraj slab datorat, 

eventual, cosului blocat, centrala se poate opri, lucru indicat prin afisarea pe display a unei alerte cu codul 

A003.  
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Priza de aer 

 In spatiile inchise sau ermetice, ventilate insuficient, centrala, consumatoare de oxigen, conduce la 

scaderea drastica a nivelului de oxigen; de aceea este necesar ca incaperea in care este montata sa dispuna 

de o priza de aer care sa asigure oxigenul necesar arderii. 

EXEMPLE DE INSTALATII 

 

Fig 3 – Instalarea cu tubulatura de evacuare a fumului la interior 

 Pentru modul de instalare descris in figura 3  nu este necesara izolatia tubulaturii, burlanul de evacuare 

fiind in  interiorul camerei. In partea inferioara a tubulaturii  s-a folosit un burlan in forma literei T, prevazut 

cu un capac de  vizitare.  

 Nu se recomanda utilizarea unui cot de 90O, ca in figura 4, in prima parte a tubulaturii, deoarece 

depunerile pot obstructiona trecerea fumului cauzand probleme centralei. 



10 

 

Fig. 4 – Instalare cu tubulatura la interior si la exterior 

 In cazul instalarii ca in figura 5  nu este necesara izolatia tubulaturii  pentru segmentul interior, in 

timp ce partea din exterior necesita izolatie. In partea inferioara a tubulaturii din interior  s-a folosit o piesa 

tip T cu capac pentru vizitare, in timp ce la exterior s-a folosit o alta piesa asemanatoare pentru a permite 

inspectia partii exterioare, care necesita izolatie. Nu este recomandata instalarea unui cot de 90° deoarece  

cenusa poate cauza dificultati in evacuarea fumului, cum se arata in figura 6.  
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 Modul de instalare descris in figura 7 necesita tubulatura izolata intrucat traiectoria sa este la exterior. 

In partea inferioara a tubulaturii este montata o piesa tip T cu capac de vizitare. Nu este recomandata  

instalarea unui cot de 90° in prima parte a tubulaturii, deoarece cenusa poate infunda canalul pentru fum, 

cauzand probleme centralei, asa cum se arata in figura 4. 
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 Modelul de tubulatura descris in figura 8 nu necesita izolatie, deoarece o parte este dispusa in 

interiorul locuintei, cealalta parte fiind incorporata in hornul colector al imobilului. In partea inferioara a 

centralei s-a montat un burlan tip T cu capac de vizitare. Nu este recomandata  instalarea unui cot de 90° in 

prima parte a tubulaturii, deoarece  cenusa poate infunda canalul pentru fum, cauzand probleme centralei, 

asa cum se arata in figura 4. 

 De retinut este recomandarea de a se folosi 2 burlane la unghi de 45° pentru a va asigura ca cenusa 

nu se va depune in cot T. 
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Fig. 9 – Instalare cu tubulatura orizontala 
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 In cazul unei instalatii ca in figura 9 este nevoie de un segment pe  orizontala pentru a-l conecta la 

cosul existent, dispus in panta ca  in figura, pentru a reduce depunerea de cenusa. In partea de jos a cosului 

a fost montat un burlan tip T pentru a evita infundarea cosului, ca in figura 4. Este interzisa folosirea plasei 

la capatul hornului intrucat poate cauza proasta functionare a centralei. Este obligatorie folosirea unei 

tubulaturi ermetice, eventual folosirea siliconului special pentru imbinari. 

INSTALATIA DE APA 

 Dispozitivele de siguranta pentru recipientele sub presiune vor fi in conformitate cu  standardele  EN 

14785/2006. 

Recomandari pentru instalare: 

 Dupa ce s-a pozitionat centrala, s-a realizat instalatia de evacuare a fumului, urmeaza a se executa 

legaturile la instalatia de apa. Dupa deschiderea circuitului de apa, verificati valva de aer din figura 10 astfel 

incat sa permita iesirea aerului din instalatie. In cazul unei instalatii pentru un vas de expansiune suplimentar 

retineti ca ,in mod normal, un litru de apa din vasul de expansiune echivaleaza cu 10 litri din instalatie din 

care 1 litru este rezidual in instalatia proprie a centralei. Aceste centrale sunt echipate cu un vas de expansiune 

cu o capacitate de 8 litri (LILY si CAMELLIA). 

 

Fig. 10- Valva aer 

! Umplerea instalatiei se face folosind piesa  T, amplasata pe centrala, cu apa rece, pana la o presiune 

de maximum 1.2 bar, ca in figura de mai jos. 

 

Fig. 11 – Conectare boiler 
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Fig. 12 – Panou spate centrala 

CURATAREA 

Inainte de orice operatie de curatare asigurati-va ca: 

➢ Toate partile centralei sunt reci 

➢ Cenusa este complet rece 

 !!! Cititi cu atentie instructiunile de mai jos privind curatarea ! Nerespectarea acestora poate conduce 

la probleme in functionarea centralei. 

Curatarea suprafetelor 

 Pentru a curata suprafetele metalice folositi o carpa umeda sau cu apa si sapun. Nu folositi solutii 

abrazive sau diluanti deoarece distrug suprafata centralei. 

Gratarul trebuie scos inainte de curatare 

 Este necesar sa verificati gratarul din camera de ardere, sa fie curat, sa nu existe reziduuri sau 

impuritati care blocheaza orificiile, pentru a asigura o buna combustie a centralei, evitandu-se supraincalzirea 

care poate cauza modificari ale vopselei sau degradarea usii centralei. Mai mult de atat, proasta curatare a 

gratarului poate afecta functionarea centralei.  
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Fig. 13 – Gratarul din camera de ardere 

 Un gratar curat asigura o functionare fara probleme a centralei. In timpul functionarii se pot depune 

reziduuri care trebuie indepartate cat mai rapid. Verificati gratarul sa fie curat ca in fig.13-A; daca gratarul 

arata ca in fig. 13-B, trebuie reluata operatiunea de curatare. Frecventa de curatare a gratarului este legata de 

calitatea peletilor folositi. Uneori, este posibil ca in cazul folosirii unui nou lot de peleti, chiar daca sunt 

aceeasi marca sau de la acelasi producator, sa exista diferente in procesul de combustie ce poate conduce la 

cantitati diferite de depuneri, mai mici sau mai mari. 

 Curatand corect, zilnic, veti asigura o functionare optima a centralei, ce va va furniza o caldura 

constanta prevenind proasta functionare, care in timp poate cere interventia unei persoane autorizate service 

sau resetarea echipamentului electronic al centralei.  

Nota: Operatiunile de curatare a centralei depind de calitatea peletilor si de frecventa si durata utilizarii.  

Este posibil sa fie necesara repetarea zilnica a acestor operatiuni.  

Curatarea geamului  

 Centralele Hosseven sunt echipate cu geamuri ce dispun de un sistem automat de curatare. Cand 

centrala este in functiune un val de aer circula de-a lungul suprafetei geamului, tinand cenusa si praful departe 

de acesta; totusi, dupa cateva ore de functionare, geamul se poate acoperi cu o pelicula cenusie care poate fi 

indepartata cand centrala este oprita. Geamul se curata cand centrala este oprita folosind o carpa din bumbac, 

prosop de hartie, ziar sau o racleta pentru geam. In general recomandam curatarea geamului folosind o carpa 

umeda si cenusa care are rol abraziv.  

Fig. 14 – Curatarea geamului centralei 

! Daca geamul prezinta crapaturi sau alte semne de deteriorare, inlocuiti-l inainte de a porni centrala. 

! Defectiunile survenite din cauza necuratarii, nu fac obiectul garantiei. Nerespectarea manualului de 

folosire si lipsa de intretinere duc la scoaterea produsului din garantie. 
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GARANTIE 

Certificat de garantie 

Hosseven va multumeste pentru alegerea facuta si va recomanda: 

➢ sa cititi cu atentie instructiunile de instalare, folosire si mentenanta; 

➢ sa cititi cu atentie conditiile de acordare a garantiei; 

Pentru a beneficia de garantie este necesar ca certificatul de garantie care insoteste produsul sa fie semnat si 

stampilat de o persoana autorizata. In caz contrar, nu se acorda garantie. 

Conditii generale de acordare a garantiei 

Garantia acopera orice defectiune de fabricatie care nu se datoreaza manipularii neglijente, utilizarii 

defectuoase, montajului sau instalarii incorecte. 

Garantia nu se acorda pentru:  

- geam ; 

- elementele de etanseizare filamentoase. 

Conditii de acordare a garantiei 

- Produsul are un termen de garantie de 24 de luni de la data achizitiei. 

- Garantia se acorda in cazul utilizarii conforme cu manualul de utilizare. 

- Curatarea zilnica / periodica a aparatului intra in obligatia clientului. Defectiunile datorate 

nerespectarii acestei cerinte de curatare a cazanului, atat in interiorul centralei cat si a elementelor 

componente a sistemului de evacuare a gazelor arse, conduc la pierderea garantiei. 

Nu fac obiectul garantiei: 

 

- Interventiile, modificarile, reparatiile efectuate de persoane neautorizate  

- Folosirea neconforma manualului de utilizare 

- Problemele survenite ca urmare a fluctuatiilor de tensiune 

- Defectiunile aparute ca urmare a evacuarii improprii a gazelor arse sau a necuratarii centralei 
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PANOU DE COMANDA 

TASTATURA SI TELECOMANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 15: Tastatura si telecomanda  

Buton ON / OFF 

Intesitatea flacarii 

crescuta/scazuta 

Cresterea/descresterea 

temperaturii 
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 Tastatura capacitiva  Fumis ALPHA este conceputa intuitiv. Permite utilizatorilor casnici operarea 

facila a sistemului electronic  Fumis ALPHA. 

Nota: Pentru cele mai bune rezultate pastrati tastatura curata. Petele, cum ar fi cele de grasime, pot transmite 

semnale eronate. 

 

 Telecomanda prin infrarosu Furnis ALPHA este destinata uzului zilnic dupa ce sistemul de ardere 

este complet configurat si operational. Este folosita  pentru a schimba puterea de ardere si temperatura 

ambientala si permite pornirea / oprirea sistemului de ardere. Achizitionarea si utilizarea telecomenzii sunt 

optionale. 

 In partea superioara a display-ului se regasesc indicatori pentru diferite avertizari, programare, setari 

si meniu. Senzorul infrarosu este prevazut pentru telecomanda. 

 Ecranul afiseaza setarile sau valorile curente pentru optiunea selectata din meniu. Cu ajutorul 

butoanelor se poate naviga prin meniu si modifica setarile centralei. Descrierea tastaturii Fumis Alpha se 

regaseste in tabelul 2 cu explicatiile butoanelor. 

 Display-ul Fumis ALPHA este echipat cu sonerie, prin care se transmit urmatoarele informatii: 

➢ ton inalt scurt- se aude cand navigati in meniu sau editati setarile; 

➢ ton scazut lung- in cazul in care se efectueaza o operatiune invalida (ex.:apasarea unui buton gresit) 

➢ ton inalt lung- in caz unei alerte, acest ton se aude la intensitatea stabilita de utilizator, iar in caz de 

eroare de aude la intensitate de 100%. Descrierea codurilor de eroare se regaseste in capitolul 

respectiv. 

 

Buton Descriere 

 
Butonul Pornit / Oprit permite pornirea sau oprirea sistemului de ardere 

 

Butoanele de meniu sunt folosite pentru navigarea in nivelul 1 al meniului contextual. 

Meniul selectat este indicat prin pictograma corespunzatoare de pe ecran. In plus, 

aceste butoane sunt utilizate in modul de editare. 

 

Butoanele de editare sunt folosite pentru navigarea in submeniuri si pentru cresterea 

sau descresterea valorilor in modul editare, atunci cand valorile selectate clipesc. 

 

Butonul enter este folosit pentru a intra in modul de editare si pentru a confirma 

valoarea selectata, sau pentru selectarea submeniurilor aditionale. 

 

Butonul Anulare / Intoarcere este folosit pentru anularea schimbarilor si intoarcerea pe 

un nivel superior in meniu. Daca acest buton este tinut apasat mai mult de 3 secunde va 

fi afisata ultima alerta sau cod de eroare a sistemului. 

Tab. 2 : Butoanele tastaturii 
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Structura meniului 

NOTA: 

Structura meniului Furmis ALPHA depinde de configuratie si optiuni. Meniul din figura de mai sus prezinta 

toate submeniurile disponibile. In functie de configuratia selectata, anumite intrari nu sunt disponibile, iar 

submeniurile sunt numerotate corespunzator.  

Valorile prezentate in imagini sunt cu titlu de prezentare si pot diferi de valorile reale. 

 

Navigarea in meniu 

 Pentru a naviga in primul nivel al meniului folositi butoanele sageata „stanga”, „dreapta”. Pictograma 

optiunii selectate va fi luminata. Pe ecran este afisata setarea pentru intrarea primului submeniu. 

 Pentru navigarea in meniul de nivel doi, (submeniul), folositi butoanele „+” , „—” pentru a va deplasa 

in sus sau in jos. Meniul din figura este prezentat inversat, astfel ca poate parea ca va deplasati in jos, dar, de 

fapt  va deplasati in partea de sus a meniului. Pentru o navigare mai usoara in nivelul doi al meniului, in 

paranteza este afisat pentru scurt timp numarul corespunzator al pozitiei de intrare. 

 Pentru a modifica o setare din meniu apasati tasta „ENTER” pentru a intra in modul editare din 

respectiva optiune. Cand afisajul incepe sa clipeasca, folositi  „+” , „—” pentru a schimba valoarea. Pentru 

a naviga spre urmatorul pas in meniul de editare, folositi „stanga”, „dreapta”. Pentru a salva noile setari si a 

iesi din meniu apasati „ENTER”. Ecranul revine la meniul editat. 

 Ecranul va afisa valoarea setata sau cea curenta, in functie de setari.  

 De exemplu, cand modificati temperatura, alegeti temperatura dorita in camera si apoi parasiti meniul, 

dupa care pe ecran va fi afisata temperatura actuala.  

 Cand editati setarea de calitate a combustibilului, ecranul va afisa valoarea aleasa. 

 Pentru a naviga in al III-lea nivel, apasati  „ENTER” si apoi folositi  „+” , „—” pentru a naviga. 

Modificarea setarilor se face la fel ca la nivelul II . 

 Pentru a parasi modul de editare fara a salva modificarile facute, apasati butonul „CANCEL”. Acest 

buton este folosit pentru a va intoarce la meniul anterior. 

 De exemplu, daca editati programul 3 in meniul de programare saptamanala, apasati CANCEL pentru 

a renunta la modificari si va reintoarceti la programul 3. Apasand Cancel, va deplasati la programare 

saptamanala, apoi la Clock (ceas), apoi Burning Power (putere/nivel ardere) in meniul Power (putere). 

Setare ceas  

 Panoul de comanda Furnis ALPHA va permite setarea datei si orei. 

 Pentru a vedea ora curenta, apasati butonul ”Menu” (meniu) pentru a accesa „Time” (ora). Ora va fi 

afisata pe ecran. 

 Pentru a seta ora si data, in optiunea „Time” (ora) apasati „ENTER”. Valoarea orei va incepe sa 

clipeasca. Cu ajutorul butonului „Edit” (editare) setati ora dorita, apoi apasati „right” (dreapta) pentru setarea 

minutelor. Apasati „right” (dreapta) din nou pentru a seta si data in acelasi fel. Data este in format zz.ll.aaaa 

(dd.mm.yyyy). Apasati apoi „right” (dreapta) pentru a seta ziua saptamanii. Setati cifra corespunzatoare zilei 

saptamanii (luni-1,duminica-7). Confirmati ora si data apasand „ENTER”. 
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Fig 17 – Setarea ceasului 

Setarea temperaturii in camera 

 Cu ajutorul panoului de control Furnis ALPHA aveti 2 optiuni de setare a temperaturii in camera. 

Puteti: 

➢ folosi programarea saptamanala; 

➢ seta sau modifica manual temperatura. 

 Cu ajutorul programarii saptamanale centrala va functiona automat fara interventia dumneavoastra. 

Centrala se opreste la data programata. Pentru mai multe informatii studiati capitolul ”Setari pentru 

programarea functionarii saptamanale”. 

 Puteti, de asemenea, seta ori modifica manual temperatura camerei. Daca utilizati programarea 

saptamanala, acest lucru permite ignorarea temporara a setarilor anterioare. Setarile programate cu ajutorul 

temporizatorului se pot reseta in anumite conditii (de exemplu, cand se incheie ciclul de functionare si arderea 

se opreste).  

 Pentru a vedea temperatura setata, apasati butonul meniu pentru a accesa modul „Temperature”. 

Temperatura curenta va fi afisata pe ecran. 

 Pentru a selecta temperatura dorita, in optiunea „Temperature” apasati „ENTER”. Ecranul va afisa 

temperatura dorita in modul editare (va clipi). Puteti creste sau descreste valoarea cu ajutorul butonului 

„Edit”. Cand ati terminat editarea apasati „ENTER” pentru confirmare. Ecranul va afisa temperatura curenta. 

Nota: Puteti folosi si telecomanda pentru setarea temperaturii. 

 In cazul in care centrala dumneavoastra este prevazuta cu un al II-lea ventilator de incapere, se poate 

seta si temperatura pentru a doua camera. 

Nota: Decimalele pentru setarea temperaturii depind de configurare 
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Figura 18  - Setarea temperaturii camerei 

 

 

Setarea randamentului 

 Panoul de comanda Furmis ALPHA ajuta la reglarea sistemului de ardere pentru performante optime. 

Puteti naviga prin meniul setari si schimba puterea de ardere pentru a obtine temperatura dorita mai repede 

sau pentru a economisi combustibil. Puterea de ardere influenteaza cantitatea combustibilului consumat si 

viteza ventilatorului. 

 Combinati puterea de ardere cu viteza ventilatorului pentru obtinerea celor mai bune rezultate. 

 Retineti faptul ca daca setati nivelul de ardere la nivelul ”Hi” , viteza ventilatorului va fi implicit 

setata la acelasi nivel.  

 Setarea nivelului de ardere reprezinta puterea maxima de ardere pe care o va folosi sistemul de 

combustie pentru a incalzi spatiul respectiv. Cand este atinsa temperatura setata, nivelul de ardere scade 

automat. 

 Pentru a verifica nivelul de ardere, apasati butonul ”Menu” si selectati optiunea ”Power„ . 

 Pentru o incalzire mai rapida a incaperii cresteti nivelul puterii de ardere. Dupa ce ati selectat optiunea 

”Power” apasati ”Enter”. Pe display va fi afisata valoarea puterii de ardere (va clipi). Puteti creste sau 

descreste aceasta valoare folosind butonul ”Edit”. Cand incheiati aceasta operatiune apasati ”Enter” pentru 

a confirma si salva modificarile efectuate. Pe display va fi afisata valoarea nivelului de ardere. Distribuitorul 

de combustibil va furniza o cantitate mai mare de peleti, iar ventilatorul va fi mai rapid, astfel crescand 

randamentul centralei. Cu toate acestea, eficienta consumului de combustibil este redusa.  

Nota: Puteti folosi telecomanda pentru a seta nivelul de ardere dorit. 

 

Setarea programului saptamanal 

 Panoul de control Furmis ALPHA permite setarea functionarii centralei pentru un interval de timp 

saptamanal, datorita automatizarii sistemului de ardere. Puteti seta 6 programe diferite si selecta 3 programe 

pentru fiecare zi a saptamanii. Fiecare program determina momentul inceperii, momentul opririi si 

temperatura dorita. 
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 Pentru a seta un program, apasati butonul meniu pentru a selecta optiunea „Time„ apasati butonul 

”Edit” pentru programarea saptamanala - ”Weekly timer periods”. Ecranul va afisa (3). Apasati ”Enter” 

pentru a selecta Program 1 (P1) si apasati ”Enter” din nou pentru a accesa modul de editare a acestui program. 

Valorile corespunzatoare orei vor incepe sa clipeasca. Cu ajutorul butoanelor de editare setati ora de incepere, 

apoi apasati dreapta. Indicatorul de minute va clipi. Setati pentru minute valoarea dorita si apasati dreapta. 

Pentru a seta temperatura dorita apasati butonul dreapta din meniu. Confirmati setarile apasand ”Enter”. 

Repetati procedura pentru a seta programele. 

 

Exemplu 

 

  

 Pentru a seta programele pentru fiecare zi a saptamanii, apasati butonul meniu pentru a accesa ora - 

”Time” si apoi butonul editare pentru a selecta programarea zilnica - ”Weekly timer days”. Ecranul va afisa 

(4). Apasati ”Enter” pentru pentru a selecta ziua de luni, iar pe ecranul se va afisa (d1), apoi ”Enter” pentru 

a accesa modul editare pentru ziua de luni (1 va incepe sa clipeasca). Cu ajutorul butonului ”Edit” selectati 

prgramul dorit, apoi apasati dreapta. Program 2 va incepe sa clipeasca. Selectati programul dorit. Confirmati 

apasand ”Enter”. Repetati procedura pentru a face setarile corespunzatoare celor 7 zile ale saptamanii. 

Exemplu 

 

 Pentru activarea/dezactivarea sistemului de ardere in programul saptamanal, apasati butonul meniu 

pentru a accesa ”Time” apoi apasati butonul editare pentru a selecta ”programarea saptamanala - ”Weekly 

           

 

Program 1 Program 2 Program 3 

 

  

 ON OFF ON OFF ON OFF  

 
05:30 07:30 08:00 11:30 12:00 23:00 

 

 16⁰C 18⁰C 19⁰C  

 

Program 4 Program 5 Program 6 

 

  

 ON OFF ON OFF ON OFF  

 
17:00 23:00 20:00 22:30 04:00 07:00 

 

 18⁰C 17⁰C 15⁰C  
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timer ON/OFF. Apasati ”Enter” si apoi ”Weekly timer ON/OFF”. Daca dezactivati optiunea saptamanala, 

setati sistemul de ardere manual. 

Setare optiuni combustibil 

 Meniul ”Fuel” indica autonomia de ardere a combustibilului si permite selectarea calitatii acestuia. 

La centralele cu sistemul de ardere combinat lemn/peleti, puteti selecta tipul combustibilului dorit lemn sau 

peleti. 

 Puteti optimiza sistemul de ardere si de distribuire in functie de tipul si eficienta combustibilul folosit. 

Cu ajutorul optiunilor meniului calitatea combustibilului - ”Fuel quality” puteti selecta nivelul de ardere a 

combustibilului, situatie in care o valoare mai scazuta suporta un combustibil cu o umiditate mai mare si o 

eficienta scazuta, iar o valoare mai mare corespunde unui combustibil cu o eficienta mai crescuta. Puteti 

selecta o valoare cuprinsa intre 1 si 3. 

Modificarea setarilor 

 In meniul ”Setup”puteti opta pentru optiunea de blocare taste - ”Key lock”, luminozitate ecran - idle 

display brightness, display inactiv - idle display mode, volum sunet -  beeper volume, alimentare manuala - 

manual feed si afisaj ora - time. 

 Key lock - blocare permite blocarea tastaturii pentru prevenirea eventualelor modificari accidentale 

in setari. Cu acesta optiune activata, puteti naviga in meniu pentru a afisa valorile curente, dar nu puteti edita 

sau modifica nicio setare, cu exceptia optiunii de blocare a tastaturii - key lock. Nu uitati ca aceasta operatiune 

nu blocheaza telecomanda Fumis ALPHA. 

 Optiunea Key lock - blocare taste ofera urmatoarele optiuni: 

➢ OFF: blocarea tastaturii este dezactivata, toate butoanele sunt active; 

➢ Lo: modul de editare este dezactivat  (butonul Enter este blocat) 

➢ Hi: modul de editare si butonul de stare ON/OFF este dezactivat ( Butoanele Enter si Power sunt 

blocate) 

 Sfat: va recomandam blocarea tastaturii atunci cand curatati tastatura Fumis ALPHA. 

 Puteti creste sau reduce luminozitatea display-ului in modul inactiv pentru a economisi energie. Cand 

veti atinge tastatura, luminozitatea acesteia va creste la valoarea implicita. 

 Optiunea Idle display - display inactiv va ofera urmatoarele optiuni: 

➢ OFF:  tastatura ramane in meniul contextual selectat. In cazul in care va aflati in modul editare, 

schimbarile sunt anulate si modul editare se inchide; 

➢ Optiunea1: tastatura iese din meniul curent si oscileaza intre temperatura curenta din camera, 

automomia combustibilului si ceas. Daca „Fuel Autonomy” (automonia combustibilului) este setata 

pe OFF, aceste meniu contextual este sarit. 

➢ Optiunea 2: tastatura iese din meniul curent si trece la meniul „Temperature” (temperatura). Display-

ul arata temperatura curenta din camera. 

➢ Optiunea 3: tastatura iese din meniul curent si trece la meniul ”Clock” (ceas). Display-ul arata ora 

curenta. 

➢ Optiunea 4: tastatura iese din meniul curent si trece la meniul „Fuel Autonomy” (autonomie 

combustibil) daca acesta este setat pe OFF, tastatura iese din acest meniu si trece la meniul 

„Temperature” (temperatura). 

 Setarile pentru volumul soneriei controleaza intensitatea semnalelor sonore ale tastaturii. 
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 Cu optiunea „Manual Feed” (alimentare manuala) se poate incepe alimentarea manuala. 

Alimentatorul va functiona pentru putin timp apoi se va opri. Cu aceasta optiune se poate curata sau goli 

alimentatorul. 

 Optiunea „Time to service” (timpul pentru revizie) arata in zile cand ar trebui contactat service-ul 

autorizat pentru verificarea periodica a sistemului. Aceasta valoare este read-only (numai citire) – poate fi 

modificata doar de catre personal autorizat. 

 Pentru a  modifica optiunile de configurare apasati butonul de meniu pentru a intra in „Setup”. Este 

afisata optiunea de setare inactiva a luminii display-ului. Pentru a naviga intre optiunile de setare, apasati 

butoanele de editare. Pentru a modifica o setare apasati ”Enter” si folositi butoanele de editare pentru a 

creste/descreste valoarea. Cand ati terminat, apasati butonul ”Enter” pentru a confirma valoarea setata. 

INTRETINERE 

 Atentionari privind intretinerea 

 Operatiunile de inspectie si intretinere trebuie efectuate de catre tehnicieni autorizati care cunosc  

instructiunile prezentate in acest manual. Inainte de a incepe orice actiune verificati: 

➢ Cablul de alimentare a fost scos din priza, deoarece este posibil ca echipamentul sa fie programat sa 

porneasca; 

➢ Toate partile echipamentului sunt reci; 

➢ Cenusa este rece; 

➢ Periodic verificati „T”-ul cosului de fum aflat in parte exterioara a aparatului astfel: indepartati 

recipientul ermetic, curatati toata cenusa si puneti din nou capacul cu garnitura. 

Atentie! 

Partile componente ale echipamentului,  inclusiv orificiile si tubulatura trebuie curatate si verificate de 

personal calificat. 

 

 

CURATAREA  ZILNICA CARE TREBUIE EFECTUATA DE CATRE UTILIZATOR 

 Curatarea zilnica trebuie efectuata de catre utilizator cu mare atentie, dupa citirea instructiunilor 

referitoare la procedurile  ce trebuie efectuate, decrise in contiunuare in acest manual. 

Imaginile sunt prezentate cu scop demonstrativ. 

ZILNIC 

 Deschideti usa – curatati geamul cu o carpa umeda. Niciodata nu pulverizati detergent sau orice alt 

lichid folosit pentru curatare direct pe piesele din sticla. 

CURATAREA VASULUI DE ARDERE SI A CAMEREI DE COMBUSTIE 

1. Aspirati reziduurile din vasul de ardere; 

2. Scoateti vasul de ardere din compartimentul special; 

3. Aspirati cenusa din locasul vasului de ardere si din camera de combustie; 

4. Folositi vatraiul special furnizat pentru a curata gaurile din vasul de ardere; 

5. Puneti la loc vasul de ardere si impingeti-l spre peretele vatrei ; 

6. Daca exista un cenusar, aspirati depozitele de cenusa; 

Nota: folositi un aspirator corespunzator cu un container special pentru a colecta cenusa adunata. 
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Fig. 19 – Curatarea vasului de ardere si a camerei de combustie 

 

La 3-4 zile - saptamanal 

Sertarul pentru cenusa 

 La fiecare 3-4 zile verificati sertarul pentru cenusa si goliti-l de cel putin 1-2 ori pe saptamana. 

 Scoateti afara sertarul si goliti-l intru-un cos special. Aspirati zona din zona sertarului. 

 Odata curatat puneti sertarul la locul lui si inchideti usa. 

 La unele centrale sertarul pentru cenusa este localizat in camera de ardere. In acest caz deschideti usa 

si aspirati cenusa din tava. 

 

Fig. 20 – Curatarea interiorului centralei 
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CURATAREA REZERVORULUI INFERIOR (DISPONIBIL PENTRU UNELE MODELE) 

 Anumite modele de centrale sunt echipate cu un rezervor pentru inspectie in spatele sertarului de 

cenusa, dedesubtul camerei de combustie. In acest caz deschideti, indepartati suruburile de prindere si aspirati 

cenusa din interior. 

 

Fig. 21 - Curatarea rezervorului inferior 

INTRETINEREA DE RUTINA 

 Pentru a asigura functionarea optima si siguranta echipamentului, operatiunile indicate mai jos trebuie 

efectuate in fiecare sezon sau mai des, oricand este nevoie. 

Usa, sertarul pentru cenusa si garniturile camerei de ardere 

 Garniturile asigura etanseitatea centralei si functionarea optima. Acestea trebuie sa fie verificate 

periodic. In cazul in care constatati ca sunt uzate sau distruse trebuie inlocuite imediat. Aceste operatiuni 

trebuie efectuate de persoane calificate/autorizate. 

Conectarea la cos 

Aspirati si curatati burlanul care duce la cos anual sau oricand este necesar. Daca exista segmente orizontale, 

reziduurile trebuie indepartate inainte de a obstructiona trecerea fumului. 

 

 

 

 

 

 

 

INTOTDEAUNA URMATI INSTRUCTIUNILE IN CONDITII DE MAXIMA SECURITATE! 

➢ Lucrarile de intretinere se executa cand centrala este complet racita, oprita si deconectata de la reteaua 

de electricitate; 

➢ Nerespectarea instructiunilor privind curatarea centralei reprezinta un pericol pentru siguranta 

utilizatorilor. 

➢ Pentru a asigura functionarea corecta, centrala trebuie sa fie verificata periodic de catre un specialist, cel 

putin o data pe an. 
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SCHEMA ELECTRICA 
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1. COMUTATOR USA 

DESCHISA 

18. VENTILATOR 3 CA 

VENTILATOR DE AMBIENT 

SECUNDAR 

2. SENZOR NIVEL PELETI     

(comutator capacitiv) 

19. ALIMENTATOR 

PELETI 1 

3. CONTROL NIVEL PELETI 20. ALIMENTATOR 

PELETI 2 

4. SENZOR VITEZA 

VENTIALTOR 

21. LIMITATOR 

SIGURANTA 

TEMPERATURA (APA) STB 

5. TERMOSTAT EXTERN 
22. LIMITATOR SIGURANTA 

TEMPERATURA (PELETI)          

STB 

6. SENZOR TEMPERATURA 

APA (NTC) 

23. COMUTATOR DE 

SIGURANTA ADITIONAL 

7. SENZOR TEMPERATURA 

AER (NTC) 

24. COMUTATOR DE 

SIGURANTA PRESIUNE 

AER 

8. SENZOR TEMPERATURA 

APA RETUR (NTC) 

25. COMUTATOR DE 

SIGURANTA PRESIUNE 

APA 

9. SENZOR SECUNDAR 

AMBIENT (NTC) 
26. POMPA APA 

10. SENZOR 

TEMPERATURA 

ACUMULATOR 

27. POMPA APA RETUR 

 (By-pass) 

11. SENZOR DETECTARE 

FLACARA 

28. POMPA MODULARE 

APA  

(pompa invertor) 
12. SENZOR 

TEMPERATURA GAZE COS 

(tip K) 

29. MELC EVACUARE 

CENUSA 

13. SENZOR FLUX AER 

(conexiune tubulara) 

30. CURATARE 

MECANICA CAMERA 

ARDERE 

14. APRINZATOR   

(max. 450W) 

31. CURATARE 

PRESIUNE AER 

15. VENTILATOR 1 CA 

VENTILATOR DE ARDERE                              

PRINCIPAL 

32. FLOWTRONIC 

16. VENTILATOR 2 CA VENT. 

DE COS SAU VENT. DE 
ARDERE SECUNDAR 

33. SENZOR 

TEMPERATURA PELETI 

(NTC) 

17. VENTILATOR 2 CA 

VENTILATOR DE AMBIENT 
34. IESIRE SPECIALA 

OBLIGATORIU PENTRU 

ACEASTA CONFIGURATIE. 
OPTIONAL (activare prin conectare 

la          PC-PRO) 

MOTOR DE CONTROL 

INVERTER 

SETARI PUTERE 

EXTERNA 
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DEPANARE 

Semnal Cod Cauza Solutie 

Semnul „No fuel”   (fara 

combustibil) clipeste 

A001 Atunci cand combustibilul din rezervor 

atinge nivelul scazut, este declansat 

semnalul. Aceasta optiune este valabila 

daca utilizati optiunea de autonomie a 

combustibilului sau daca sistemul de 

ardere este echipat cu senzor de 

detectare a nivelului de combustibil. 

Reumpleti rezervorul 

de combustibil. Daca 

folositi optiunea de 

autonomie a 

combustibilului, 

resetati pentru ”Full” 

apasand butonul 

ON/OFF. 

Semnul „No fuel”   (fara 

combustibil) este aprins 

… Cand combustibilul din rezervor este 

epuizat, se declanseaza notificarea. Se 

intrerupe procesul de ardere si nu se 

poate reporni. 

Reumpleti rezervorul 

de combustibil. Daca 

folositi optiunea de 

autonomie a 

combustibilului, 

resetati pentru ”Full” 

apasand butonul 

ON/OFF. 

Semnul 

„Cleaning”(Curatare) 

clipeste/ este aprins 

A003 Camera de ardere sau cosul sunt 

murdare si necesita curatare. Exista prea 

multa cenusa sau peleti nearsi in camera 

de ardere, sau cosul este infundat cu 

funigine.  

Verificati si goliti 

camera de ardere sau 

contactati persoane 

autorizate pentru a 

curata cosul. 

Semnul „Service” 

clipeste 

A004 Bateriile aparatului Fumis ALPHA 

(cardul electronic) sunt consumate. 

Sistemul de ardere inca functioneaza. 

Contactati personalul 

de service pentru a 

schimba bateriile 

aparatului Fumis 

ALPHA. Nu incercati 

sa schimbati bateriile 

singur. 
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Semnul „Service” 

clipeste 

A005 Senzorul pentru viteza al ventilatorului 

este defect. Sistemul de ardere este 

functional. 

Contactati personalul 

de service. 

Semnul „Service” 

clipeste 

A007 Senzorul de presiune este defect. 

Sistemul de ardere inca functioneaza. 

Contactati personalul 

de service. 

Semnele „Cleaning” si  

„Service” clipesc 

A002 Indicatorul „Time to service” indica, 

printr-o numaratoare inversa, in ore cand 

ar trebui contactat personalul de service 

pentru verificarea periodica, iar cand 

acesta atinge valoarea zero semnul 

„service” incepe sa clipeasca. Aceasta 

valoare (in ore) nu poate fi modificata 

decat de personalul autorizat. 

Contactati personalul 

de service. 

Semnele „No fuel”, 

„Curatare” si 

„Service”clipesc 

A006 Sistemul de ardere este echipat cu senzor 

pentru comutatorul usii. Usa camerei de 

ardere sau a rezervorului de combustibil 

este deschisa. 

Verificati si inchideti 

usa care era deschisa. 

In cazul in care nu 

puteti face acest lucru 

sau nu functineaza, 

contactati personalul 

de service autorizat. 

Telecomanda Fumis 

ALPHA nu 

functioneaza 

 Bateria este consumata. Telecomanda 

Fumis ALPHA foloseste baterie tip 

CR2025. Se pot folosi si baterii tip 

CR2032 (recomandat pentru o mai mare 

durata de functionare) 

Inlocuiti bateria. 

Pentru instructiuni 

consultati partea din 

spate a telecomenzii. 
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Indicatie : Semnul „Service”este aprins 

Cauza: sistemul de ardere s-a defectat si nu este functional pentru una din urmatoarele cauze: 

Cod E001: Eroare de tastatura 

Cod E002: Eroare comunicare infrarosu 

Cod E003:  Eroare comunicarea prin radiofrecventa 

Cod E004: Eroare privind comunicarea prin MB 

Cod E101: Eroare privind focul sau supraincalzirea apei 

Cod 105: Eroare NTC2 

Cod 106: Eroare NTC3 

Cod E106: Eroare TC2 

Cod E108: Eroare comutatorul de securitate 

Cod E 109: Eroare comutatorul de presiune 

Cod E 110 Eroare NTC1 

Cod E111: Eroare TC1 

Cod E112 : Supraincalzirea combustibilului 

Cod E115: Eroare generala. 

Solutie: notati codul erorii si contactati service. 

 

CE SUNT PELETII? 

 Peletii sunt compusi din ramasite de lemn si rumegus produs in tamplarie. Materialul folosit nu poate 

contine alte substante, cum ar fi lipici, lac sau alte materiale sintetice. 

 Lemnul este presat cu ajutorul unei matrite perforate: datorita presiunii ridicate rumegusul se 

incalzeste activand liantii naturali continuti in lemn; in acest fel peletele isi mentine forma fara a fi nevoie 

de alti aditivi. 

 Densitatea peletilor variaza in functie de tipul lemnului si poate depasi de 1.5-2 ori pe cea a lemnului. 

 Batonasele cilindrice au un diametru cuprins intre 6 si 10 mm si o lungime variabila cuprinsa intre 10 

si 50 mm. 

 Greutatea acestora poate atinge circa 650Kg/m3. Datorita continutului scazut de apa (8-10%), peletii 

au un continut ridicat de energie. 

Standardele DIN 51731 definesc calitatea peletilor: 

Lungimea ca 10-30mm Umiditate reziduala ca 6-12% 

Diametru ca 6-10mm Cenusa <1.5% 

Greutate reala ca 650 Kg/m3 Greutate specifica >1.0Kg/dm3 

Putere termica ca 4.9 kWh/Kg   

 

 Va recomandam sa nu sprijiniti sacul cu peleti de centrala atunci cand o alimentati.  
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 Peletii trebuie transportati si depozitati in locuri uscate. La contactul cu umiditatea, acestia se umfla 

devenind inutilizabili. De aceea este necesar sa protejati peletii de umiditate atat in timpul transportului cat 

si al depozitarii. Va recomandam sa folositi peleti cu diametrul de 6 mm. Daca doriti sa folositi un alt tip de 

peleti, cu diametru diferit, va rugam sa contactati personal calificat pentru a seta corespunzator centrala. 

 

 

SIMULAREA FAZELOR DE ARDERE 

 

 

Faza 1 

Dupa apasarea butonului ”Enter” aparatul incepe sa se alimenteze 

si incepe sa se incalzeasca. 

 

 

Faza 2 

Dupa aproximativ 4.5-5 minute se poate observa prima flacara 

 

 

 

Faza 3  

Dupa aproximativ 6.5-7 minute flacara incepe sa creasca. 

 

 

 

Faza 4 

Dupa aproximativ 8-10 minute incepe sa atinga punctul de maxim  

(flacara se extinde astfel incat ocupa camera de ardere).  

Gazele de ardere se ridica. Aparatul se controleaza singur.  

 

 

 

 

Faza 5 

Dupa aproximativ 12-14 minute incepe arderea completa. 
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OPERATIUNI   INTRETINERE 

 

NR. 

CRT. 

DATA INTERVENTIE TEHNICIAN 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

  



37 

 

 

 

Importator Romania 

Akdemir Prod,  

Constanta, Str Industriala Nr 2 

Tel 0241 558 400 

Fax 0241 559 400 

Fericirea ta este valoroasa pentru noi 


