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1 - SIMBOLOGIA UTILIZZATA NEL MANUALE

Nella lettura di questo manuale, particolare attenzione deve essere posta alle parti contrassegnate dai simboli rappresentati:  

NOTA !
Suggerimenti per l’utenza

ATTENZIONE !
Possibile situazione pericolosa 
per il prodotto e l’ambiente

PERICOLO !
Grave pericolo per 
l’incolumità e la vita

2 - USO CONFORME DELL’APPARECCHIO

L’apparecchio FIREX è stato costruito sulla base del livello attuale della tecnica e delle riconosciute regole tecniche 
di sicurezza. 
Ciò nonostante, in seguito ad un utilizzo improprio, potrebbero insorgere pericoli per l’incolumità e la vita dell’u-
tente o di altre persone ovvero danni all’apparecchio oppure ad altri oggetti. 
L’apparecchio è previsto per il funzionamento di impianti di riscaldamento a circolazione d’acqua calda. Qualsiasi 
utilizzo diverso viene considerato quale improprio. 
Per qualsiasi danno risultante da un utilizzo improprio UNICAL non si assume alcuna responsabilità; in tal caso il 
rischio è completamente a carico dell’utente. 
Un utilizzo secondo gli scopi previsti prevede anche che ci si attenga scupolosamente alle istruzioni del presente 
manuale.

3 - TRATTAMENTO DELL’ACQUA

•	 La	durezza	dell’acqua	di	alimentazione	condiziona	la	frequenza	della	pulizia	del	produttore	eventuale	di		acqua	
calda	sanitaria.

•	 In	presenza	di	acqua	con	durezza	superiore	ai	15°f	si	consiglia	l’utilizzo	di	dispositivi	anticalcare,	la	cui	scelta	
deve	avvenire	in	base	alle	caratteristiche	dell’acqua.

•	 Si	consiglia	la	verifica	della	pulizia	dell’eventuale	scambiatore	acqua	sanitaria	alla	fine	del	primo	anno	e	succes-
sivamente	ogni	due;	in	questa	occasione,	verificare	lo	stato	di	usura	dell’anodo.
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3 - TRATAREA APEI

•	 Duritatea	apei	de	aprovizionare	condiționează	frecvența	cu	care	producătorul	de	apă	caldă	de	consum	va	fi	curățat.
•	 În	cazul	în	care	apa	are	o	duritate	de	peste	15°f	se	recomandă	utilizarea	dispozitivelor	anti-calcar,	alegerea	cărora	

trebuie	făcută	în	funcție	de	caracteristicile	apei.
•	 Se	recomandă	verificarea	stării	de	curățenie	a	schimbătorului	de	apă	caldă	de	consum	la	sfârșitul	primului	an	și,	

ulterior,	la	fiecare	doi	ani;	cu	această	ocazie	verificați	și	starea	de	uzură	a	anodului.

2 - UTILIZAREA CONFORMĂ A APARATULUI

Aparatul FIREX a fost produs conform nivelului actual al tehnicii și regulilor tehnice de siguranță recunoscute. 
Cu toate acestea, în cazul utilizării neadecvate se pot prezenta situații periculoase pentru sănătatea și viața 
utilizatorului sau a altor persoane, iar aparatul sau alte obiecte din jur pot fi deteriorate. 
Aparatul este prevăzut pentru funcționarea sistemelor de încălzire, cu circulația apei calde. Orice altă uti-
lizare va fi considerată improprie. 
UNICAL nu își asumă responsabilitatea în caz de daune datorate utilizării neadecvate; în astfel de cazuri, 
răspunderea cade în totalitate asupra utilizatorului. 
Utilizarea aparatului în conformitate cu scopurile pentru care a fost realizat, prevede respectarea cu strictețe 
a instrucțiunilor din acest manual.

PERICOL!
Pericol grav pentru 
integritate și viață

ATENȚIE !
Posibilitatea prezenței unei 
situații periculoase 
pentru produs și mediu

NOTĂ!
Recomandări de utilizare

1 - SIMBOLOGIA UTILIZATĂ ÎN MANUAL

În timpul citirii acestui manual, acordați atenție deosebită părților marcate cu următoarele simboluri:  
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L’utente	deve	essere	istruito	sull’utilizzo	e	sul	funzionamento	del	proprio	impianto	di	riscaldamento,	in	particolare:	
•	 Consegnare	all’utente	le	presenti	istruzioni,	nonché	gli	altri	documenti	relativi	all’apparecchio	inseriti	nella	busta	

contenuta	nell’imballo.	L’utente deve custodire tale documentazione in modo da poterla avere a disposizione per 
ogni ulteriore consultazione.	

•	 Informare	 l’utente	sull’importanza	delle	bocchette	di	aerazione	e	del	sistema	di	scarico	 fumi,	evidenziandone	
l’indispensabilità	e	l’assoluto	divieto	di	modifica.	

•	 Informare	 l’utente	 riguardo	al	 controllo	della	pressione	dell’acqua	dell’impianto	nonché	sulle	operazioni	per	 il	
ripristino	della	stessa.	

•	 Informare	l’utente	riguardo	la	regolazione	corretta	di	temperature,	centraline/termostati	e	radiatori	per	risparmiare	
energia.

•		 Ricordare	che	è	obbligatorio	effettuare	una	manutenzione	regolare	dell’impianto	una	volta	all’anno	e	un’analisi	di	
combustione	nei	tempi	previsti	dalla	norma	in	vigore.

•	 Se	l’apparecchio	dovesse	essere	venduto	o	trasferito	ad	un	altro	proprietario	o	se	si	dovesse	traslocare	e	lasciare	
l’apparecchio,	assicurarsi	sempre	che	il	libretto	accompagni	l’apparecchio	in	modo	che	possa	essere	consultato	
dal	nuovo	proprietario	e/o	dall’installatore.	

Nel caso di danni a persone, animali e cose derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente 
manuale il costruttore non può essere considerato responsabile.

4 - INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL’UTENTE 
 DA PARTE DELL’INSTALLATORE/MANUTENTORE

5 - AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

ATTENZIONE!
L’installazione, la regolazione e la manutenzione dell’apparecchio devono essere eseguite da personale professio-
nalmente qualificato, in conformità alle norme e disposizioni vigenti, poiché un’errata installazione può causare 
danni a persone, animali e cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.

PERICOLO !
Non tentare MAI di eseguire lavori di manutenzione o riparazioni della caldaia di propria iniziativa. 
Qualsiasi intervento deve essere eseguito da personale professionalmente qualificato autorizzato da Unical; si 
raccomanda la stipula di un contratto di manutenzione.
Una manutenzione carente o irregolare può compromettere la sicurezza operativa dell’apparecchio e provocare 
danni a persone, animali e cose per i quali il costruttore non può essere considerato responsabile.

Modifiche alle parti collegate all’apparecchio
Non	effettuare	modifiche	ai	seguenti	elementi:	
-	 alla	caldaia	
-	 alle	linee	di	gas,	aria,	acqua	e	corrente	elettrica	
-	 al	condotto	fumi	alla	valvola	di	sicurezza	e	alla	tubazione	di	scarico	per	l’acqua	di	riscaldamento	
-	 agli	elementi	costruttivi	che	influiscono	sulla	sicurezza	operativa	dell’apparecchio

Odore di gas
Qualora	venisse	avvertito	odore	di	gas	attenersi	alle	seguenti	indicazioni	di	sicurezza:	
-		 non	azionare	interruttori	elettrici	
-		 non	fumare	
-		 non	far	uso	del	telefono	
-		 chiudere	il	rubinetto	d’intercettazione	del	gas	
-		 aerare	l’ambiente	dove	è	avvenuta	la	fuga	di	gas	
-		 informare	la	società	di	erogazione	gas	oppure	una	ditta	specializzata	nell’installazione	e	manutenzione	di	impianti	

di	riscaldamento.

Sostanze esplosive e facilmente infiammabili
Non	utilizzare	o	depositare	materiali	esplosivi	o	facilmente	infiammabili	(ad	es.	benzina,	vernici,	carta)	nel	locale	
dove	è	installato	l’apparecchio.

ATENȚIE!
Operațiunile de instalare, reglare și întreținere a aparatului trebuie efectuate de personal calificat, în con-
formitate cu normele și dispozițiile în vigoare, deoarece o instalare greșită poate cauza daune persoanelor, 
animalelor sau obiectelor, față de care, producătorul nu poate fi considerat responsabil.

PERICOL!
Nu încercați NICIODATĂ să efectuați operațiunile de întreținere sau reparație a aparatului din proprie inițiativă. 
Orice intervenție trebuie efectuată de personal calificat și autorizat de către Unical; se recomandă înche-
ierea unui contract de întreținere.
Neefectuarea operațiunilor de întreținere sau o întreținere neregulată poate să compromită siguranța 
funcționării aparatului și poate provoca daune persoanelor, animalelor sau bunurilor, daune pentru care 
producătorul nu poate fi considerat responsabil.

Modificări ale părților racordate la aparat
Nu	efectuați	modificări	asupra:	
-	 centralei	
-	 liniilor	de	gaz,	aer,	apă	și	curent	electric	
-	 conductei	de	fum,	supapei	de	siguranță	și	conductei	de	evacuare	pentru	apa	din	circuitul	de	încălzire	
-	 celorlalte	componente	care	influențează	siguranța	funcționării	aparatului

Miros de gaz
Dacă	simțiți	miros	de	gaz,	respectați	următoarele	indicații	în	vederea	siguranței:	
-		 nu	acționați	întrerupătoarele	electrice	
-		 nu	fumați	
-		 nu	folosiți	telefonul	
-		 închideți	robinetul	de	separare	a	gazului	
-		 aerisiți	încăperea	unde	au	avut	loc	scurgeri	de	gaz	
-		 informați	societatea	de	distribuție	a	gazului	sau	o	firmă	specializată	în	instalarea	și	întreținerea	instalațiilor	de	

încălzire.

Substanțe explozive și ușor inflamabile
Nu	utilizați	și	nu	depozitați	materiale	explozive	sau	ușor	inflamabile	(de	ex.	benzină,	vopsele,	hârtie)	în	încăperea	
în	care	este	instalat	aparatul.

5 - RECOMANDĂRI PRIVIND SIGURANȚA

4 - INFORMAȚII CARE TREBUIE FURNIZATE UTILIZATORULUI 
 DE CĂTRE RESPONSABILUL CU INSTALAREA/ÎNTREȚINEREA

Utilizatorul	trebuie	instruit	adecvat	privind	utilizarea	și	funcționarea	instalației	de	încălzire,	mai	exact:	
•	 Instrucțiunile	de	față	trebuie	predate	utilizatorului	împreună	cu	celelalte	documente	aflate	în	plicul	din	ambalaj.	

Utilizatorul trebuie să păstreze această documentație astfel încât să o aibă la dispoziție pentru orice con-
sultare ulterioară.	

•	 Informați	utilizatorul	cu	privire	la	importanța	gurilor	de	aerisire	și	a	sistemului	de	evacuare	a	gazelor,	subliniind	
faptul	că	sunt	indispensabile	și	că	modificarea	acestora	este	strict	interzisă.	

•	 Informați	utilizatorul	cu	privire	la	controlul	presiunii	apei	din	instalație,	precum	și	privind	operațiunile	de	restabilire	
a	acesteia.	

•	 Informați	utilizatorul	cu	privire	la	reglarea	corectă	a	temperaturii,	a	centralelor/termostatelor	și	radiatoarelor	pentru	
a	economisi	energia	electrică.

•		 Vă	reamintim	că	este	obligatorie	efectuarea	operațiilor	de	întreținere	a	instalației	o	dată	pe	an	și	o	analiză	a	com-
bustiei	în	termenele	prevăzute	de	norma	în	vigoare.

•	 Dacă	aparatul	urmează	să	fie	vândut	sau	transferat	unui	alt	proprietar	sau	dacă	la	schimbarea	domiciliului	acesta	
este	lăsat	în	vechea	casă,	asigurați-vă	întotdeauna	că	manualul	însoțește	aparatul,	astfel	încât	să	poată	fi	consultat	
de	noul	proprietar	și/sau	de	instalator.	

Producătorul nu poate fi considerat responsabil pentru daunele cauzate persoanelor, animalelor sau bunurilor 
ca urmare a nerespectării instrucțiunilor conținute în acest manual.
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6 - ISTRUZIONI PER L’USO

6.1 - PANNELLO DI COMANDO 

Unical

20 21.0

Funzioni	degli	interruttori:

		Interruttore	generale	luminoso	(verde)

	 		tasto	avvio	ventilatore

	 		tasto	RESETcentralina

	 		tasto	riarmo	termostato	di	sicurezza

	 		tasto	estate	/	inverno

	 		tasto	MENÙ	regolazione	funzioni	caldaia

	 		tasto	incremento	valore	funzioni

	 		tasto	decremento	valore	funzioni

	 		tasto	cambio	precedenza	acqua	calda	sanitaria
	 	/		riscaldamento

	 		tacitazione	allarme	sonoro	massima	
	 		temperatura	caldaia	(intervento	termostato	
	 		di	sicurezza)

Funzioni	delle	spie:

	 		spia	luminosa	pompa	pannelli	solari
	 		spia	luminosa	pompa	carico	bollitore	/	accumulo
	 		spia	luminosa	pompa	riscaldamento
	 		spia	luminosa	pompa	ricircolo	caldaia
	 		spia	libera
	 		spia	luminosa	caldaia	ausiliaria		gasolio	/	gas	

Unical

20 21.0

Funcții	ale	indicatoarelor:

	 		indicator	luminos	pompă	panouri	solare
   indicator	luminos	pompă	încărcare	boiler	/	acumu-

lator
	 		indicator	luminos	pompă	de	încălzire
	 		indicator	luminos	pompă	recirculare	centrală
	 		indicator	luminos	liber
	 		indicator	luminos	centrală	auxiliară	motorină	/		

	 		gaz	

	 		tastă	MENIU	pentru	reglarea	funcțiilor	centralei

	 		tastă	creștere	valoare	funcții

	 		tastă	reducere	valoare	funcții

	 		tastă	schimb	prioritate	apă	caldă	de	consum
	 	/		încălzire

	 		încetare	alarmă	sonoră	maximă	
	 		temperatură	centrală	(intervenția	termostatului	
	 		de	siguranță)

Funcțiile	întrerupătoarelor:

					Întrerupător	general	luminos	(verde)

	 		tastă	pornire	ventilator

	 		tastă	RESET	centrală

	 		tastă	rearmare	termostat	de	siguranță

	 		tastă	vară	/	iarnă

6.1 - PANOUL DE COMANDĂ 
6 - INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
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FUNZIONI DEGLI INTERRUTTORI / TASTI DI COMANDO:

Con	l’interruttore		 		si	pone	sotto	tensione	il	pannello	e	tutti	gli	utilizzi	ad	esso	collegati.

Con	il	tasto		 	 	si	pone	sotto	tensione	il	ventilatore.	Questo	rimarrà	attivo	fino	a	che	nel	magazzino	della	
caldaia	sarà	presente	della	legna.	Questo	ciclo	è	temporizzato,	quindi	quando	è	attivato	con	questo	tasto	la	scheda	
controlla	la	capacità	della	caldaia	di	produrre	calore;	quando	questa	si	esaurisce	la	caldaia	torna	in	stato	di	riposo	
dopo	un	tempo	prefissato	in	cui	non	si	ha	più	calore	disponibile.

Con	il	tasto		 	 	si	cambia	l’impostazione	ESTATE	/	INVERNO;	in	funzione	ESTATE	viene	disabilitato	il	fun-
zionamento	della	pompa	impianto	di	riscaldamento.

Con	il	tasto		 		si	cambia	la	precedenza	tra	acqua	sanitaria	e	riscaldamento.
Questo	tasto	è	attivo	se	è	presente	un	boiler	con	serpentino.	Esso	ferma	il	riscaldamento	a	favore	della	produzione	
di	acqua	calda	sanitaria	e	viceversa.
Comunque	il	ciclo	di	produzione	acqua	boiler	o	caricamento	accumulo	si	attiverà	automaticamente	per	raggiunta	tempe-
ratura	minima	boiler	o	accumulo	e	si	disattiverà	quando	il	boiler	o	accumulo	avrà	raggiunto	la	temperatura	desiderata.
In	gestione	del	riscaldamento	ambiente	secondo	il	comando	del	cronotermostato	(o	del	termostato	ambiente),	su	
contatto	chiuso	e	temperatura	caldaia	sufficiente,	la	scheda	attiva	la	pompa	impianto	di	riscaldamento.
La	disposizione	verrà	visualizzata	sul	display	secondo	le	seguenti	fasi:
-	 Impostazione	“ACQUA”,	la	caldaia	attiva	automaticamente	la	precedenza	di	acqua	sanitaria	al	raggiungimento	

della	minima	temperatura	del	boiler.
-	 Impostazione	“OFF”	quando	la	caldaia	non	ha	richiesta	né	di	sanitario	né	di	riscaldamento.
-	 Impostazione	“RISC.”	quando	la	caldaia	è	in	richiesta	di	riscaldamento	tramite	il	contatto	dell’ingresso	cronoter-

mostato	(o	del	termostato	ambiente).

Con	il	tasto		 		in	caso	di	allarme	per	sovratemperatura,	si	ottiene	la	tacitazione	dell’allarme	sonoro.
In	caso	di	allarme	tutte	le	pompe	configurate,	secondo	l’ambito	operativo	programmato,	vengono	attivate	per	smaltire	
il	calore	in	eccesso	(FUNZIONE	ANTI	INERZIA)	ed	il	ventilatore	viene	fermato.
Il	segnale	di	allarme	sonoro	si	attiva	automaticamente	qualora	la	temperatura	di	mandata	della	caldaia	superasse	
88°C.	In	contemporanea	viene	attivato	sul	display	un	segnale	lampeggiante	per	indicare	lo	stato	di	messa	in	sicurezza.

Con	il	tasto		 		si	resettano	tutte	le	funzioni	impostate	e	si	ritorna	a	quelle	di	default.

FUNCȚIILE ÎNTRERUPĂTOARELOR / TASTELOR DE COMANDĂ:

Cu	ajutorul	întrerupătorului		 		este	pus	sub	tensiune	panoul	și	toți	utilizatorii	conectați	la	acesta.

Cu	tasta		 	 	este	pus	sub	tensiune	ventilatorul.	Acesta	va	rămâne	activ	atâta	timp	când	există	lemne	în	camera	de	
depozitare	a	centralei.	Acest	ciclu	este	temporizat,	prin	urmare,	când	este	activat	cu	această	tastă,	placa	controlează	
capacitatea	centralei	de	a	produce	căldură;	când	aceasta	este	epuizată,	centrala	revine	în	stare	de	repaus	după	un	
timp	prestabilit	în	care	nu	mai	există	căldură	disponibilă.

Cu	tasta		 	 	se	schimbă	setarea	VARĂ	/	IARNĂ;	în	funcția	VARĂ	este	dezactivată	funcționarea	pompei	instalației	
de	încălzire.

Cu	ajutorul	tastei		 		se	modifică	prioritatea	între	apa	caldă	de	consum	și	încălzire.
Această	tastă	este	activă	dacă	este	prezent	un	boiler	cu	serpentină.	Tasta	oprește	încălzirea	în	favoarea	producerii	
de	apă	caldă	de	consum	și	invers.
În	orice	caz,	ciclul	de	producție	a	apei	în	boiler	sau	de	încărcare	acumulator	se	va	activa	automat	la	momentul	atin-
gerii	temperaturii	minime	în	boilerul	sau	în	acumulator	și	se	va	dezactiva	când	boilerul	sau	acumulatorul	ajunge	la	
temperatura	dorită.
În	timpul	gestionării	încălzirii	ambientale	conform	comenzii	cronotermostatului	(sau	a	termostatului	ambient),	când	
contactul	este	închis	și	temperatura	centralei	este	suficientă,	placa	activează	pompa	instalației	de	încălzire.
Dispunerea	va	fi	afișată	pe	display	conform	următoarelor	etape:
-	 Setare	„APĂ”,	centrala	activează	automat	prioritatea	de	apă	de	consum	la	atingerea	temperaturii	minime	a	boile-

rului.
-	 Setare	„OFF”	când	centrala	nu	primește	nicio	solicitare	nici	de	apă	de	consum	nici	de	încălzire.
-	 Setare	„ÎNC.”	când	centrala	primește	o	solicitare	de	încălzire	prin	intermediul	contactului	intrării	cronotermostatului	

(sau	a	termostatului	ambient).

Cu	ajutorul	tastei		 		în	caz	de	alarmă	de	supratemperatură,	se	obține	încetarea	alarmei	sonore.
În	caz	de	alarmă,	toate	pompele	configurate,	în	funcție	de	domeniul	operațional	programat,	vor	fi	activate	pentru	a	
elimina	căldura	în	exces	(FUNCȚIA	ANTI-INERȚIE)	și	ventilatorul	va	fi	oprit.
Semnalul	de	alarmă	sonoră	se	activează	automat	în	cazul	în	care	temperatura	pe	tur	a	centralei	depășește	88°C.	
Simultan,	pe	display	este	activat	un	semnal	intermitent	care	indică	starea	de	punere	în	siguranță.

Cu	ajutorul	tastei		 		se	resetează	toate	funcțiile	setate	și	se	revine	la	cele	standard.
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IMPORTANTE !
Prima di dare tensione al pannello strumenti, verificare 
che l’interruttore generale sia in posizione  O  e che il 
termostato di sicurezza sia “armato”. 

Avviamento della caldaia

Per	mezzo	di	questo	interruttore	è	possibile	dare	e	togliere	
tensione	alla	caldaia.

-	 Con	l’interruttore	nella	posizione	 0  ,	la	caldaia	non	è	
alimentata	elettricamente	(spia	verde	spenta).

-	 Con	l’interruttore	nella	posizione		 	 	 ,	 la	caldaia	è	ali-
mentata	 elettricamente	 (spia	 verde	 illuminata)	 ed	 è	
predisposta	per	il	funzionamento.

 La pompa di ricircolo funziona.

Nella prima schermata del display compariranno le tem-
perature rilevate della mandata di caldaia, del ritorno di 
caldaia e dei fumi.

Avviamento del ventilatore aspirazione fumi

All’accensione	del	 pannello	 per	mezzo	dell’interruttore	

	 	 il	 ventilatore	 sarà	 posto	 automaticamente	 sotto	
tensione.
La	spia		 		accesa	di	colore	azzurro	indica	la	disponibilità	
di	alimentare	una	eventuale	caldaia	di	soccorso	tramite	
l’uscita	J7	sulla	scheda.

La	spia		 		di	colore	rosso	accesa	indica	il	funzionamento	
del	ventilatore	della	caldaia	a	legna.

Per	disabilitarlo	premere	il	tasto		 	; 

Verifica funzionamento microinterruttore 
apertura porta

Per	verificare	 il	corretto	cablaggio	e	funzionamento	del	
microinterruttore	apertura	porta,	aprire	la	porta	superiore	
di	caricamento	legna:	la	centralina	inizierà	ad	emettere	
dei	brevi	BEEP	ad	intervalli	ravvicinati	e	sulla	riga	inferio-
re	del	display	comparirà	il	messaggio	PORTA	CALDAIA	
APERTA.
Per	 tacitare	 questo	 segnale,	 è	 sufficiente	 richiudere	 la	
porta	di	caricamento	legna.

Selezione modalità Estate / Inverno

Con	 il	 tasto	 	 	 	è	possibile	selezionare	 la	 funzione	
Estate	/	Inverno	e	sulla	riga	inferiore	del	display	comparirà	
alternativamente	il	messaggio	ESTATE	ACQUA	LEGNA	
COMB.	oppure	INV	RISC.	LEGN.	COMB.	se	c’è	richiesta	
di	acqua	sanitaria	oppure	se	il	termostato	ambiente	è	in	

IMPORTANT!
Înainte de pornirea panoului de comenzi, asigu-
rați-vă ca întrerupătorul general să fie în poziția 
O și ca termostatul de siguranță să fie „armat”. 

Pornirea aparatului

Cu	 ajutorul	 acestui	 întrerupător	 puteți	 porni	 sau	 opri	
aparatul.

-	 Când	întrerupătorul	se	află	în	poziția	 0  ,	aparatul	nu	
este	alimentat	cu	energie	electrică	 (ledul	verde	este	
stins).

-	 Când	 întrerupătorul	 este	 în	 poziția	 	 	 ,	 aparatul	 este	
alimentat	cu	energie	electrică	(ledul	verde	este	aprins)	
și	este	pregătit	de	funcționare.

 Pompa de recirculare funcționează.

Pe primul ecran al display-ului vor fi afișate tempe-
raturile detectate ale turului centralei, ale returului 
centralei și ale gazelor de ardere.

Pornirea ventilatorului de aspirare a gazelor de
ardere

La	pornirea	panoului	de	la	întrerupător	 		ventilatorul	
va	fi	alimentat	automat.
Indicatorul	luminos		 		aprins	de	culoare	albastră	indică	
disponibilitatea	de	a	alimenta	o	eventuală	centrală	auxi-
liară	prin	intermediul	ieșirii	J7	de	pe	placă.

Indicatorul	luminos		 		de	culoare	roșie	indică	funcționa-
rea	ventilatorului	centralei	pe	lemne.

Pentru	a-l	dezactiva	apăsați	tasta		 	; 

Verificarea funcționării microîntrerupătorului de 
deschidere ușă

Pentru	a	verifica	cablarea	și	funcționarea	corectă	a	mi-
croîntrerupătorului	 de	 deschidere	 ușă,	 deschideți	 ușa	
superioară	 de	 încărcare	 lemne:	 centrala	 va	 începe	 să	
emită	scurte	semnale	sonore	 la	 intervale	apropiate,	 iar	
pe	rândul	de	jos	al	display-ului	va	apărea	mesajul	UȘĂ	
CENTRALĂ	DESCHISĂ.
Pentru	a	opri	acest	semnal,	este	suficient	să	închideți	ușa	
de	încărcare	lemne.

Selectarea regimului Vară / Iarnă

Cu	ajutorul	t	astei		 		este	posibilă	selectarea	funcției	
Vară	/	Iarnă	și	pe	rândul	de	jos	al	display-ului	va	apărea	
alternativ	mesajul	VARĂ	APĂ	LEMNE	COMB.	sau	 INV	
ÎNC.	LEMN	COMB.	dacă	există	o	solicitare	de	apă	de	
consum	sau	dacă	este	solicitat	de		
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Modalità di programmazione
(solo personale abilitato)

Per	entrare	nella	programmazione	dei	parametri,	tenere	

premuto	 il	 tasto	 	 	 	 per	 circa	 8	 secondi	 finché	non	
compare	sul	display	il	primo	parametro	modificabile	(pa-
rametro 0)	con	il	valore	programmato	di	default.	

Premere	ora	il	tasto		 	,	il	valore	inizierà	a	lampeggiare.

Per	mezzo	dei	tasti		 		e		 	variare	il	valore.	

Confermare	il	valore	desiderato	premendo	il	tasto		 	.	

Per	uscire	dal	menù	premere	per	8	secondi	il	tasto	 	.

Per	il	campo	di	valori	impostabili	a	seconda	dell’impianto	
installato,	 vedere	 il	 capitolo	 4	 del	 libretto	 istruzioni	 per	
l’Installatore	(Lista	parametri		/	Valori	impostabili)	pag.	23.	

Premendo	ora	i	tasti		 		e		 	,	si	possono	visualizzare	
in	 sequenza	 i	 parametri	 successivi,	 impostare	 i	 valori	
desiderati	agendo	come	spiegato	precedentemente	e,	a	
fine	programmazione,	confermare	tutto	tenendo	premuto	

per	8	secondi	il	tasto		 	.
In	questo	modo	tutte	le	variazioni	saranno	trasferite	sulla	
memoria	non	volatile	della	scheda	di	gestione.																																																																																																																																			

Riarmo del termostato di sicurezza

Il termostato di sicurezza interviene quando la tempera-
tura in caldaia supera 100°C e blocca il funzionamento del 
ventilatore. Le pompe abilitate secondo la tipologia degli 
schemi, continueranno a funzionare.

IMPORTANTE: Il comando di riarmo del termostato di 
sicurezza della caldaia AIREX, è situato sul frontale del 
pannello strumenti. 

Il termostato riarma il funzionamento della caldaia a 
legna.

Per accedervi nel caso di blocco della caldaia, svitare il co-
perchio in plastica con l’ausilio di un cacciavite; dopo aver 
effettuato il riarmo, riposizionare il coperchio in plastica. 

richiesta.
Se	il	termostato	ambiente	non	è	in	richiesta	compare	la	
scritta	INV.	OFF	LEGN.	COMB.	oppure	se	non	c’è	richiesta	
sanitaria	ESTATE	OFF	LEGN.	COMB.	
In	funzione	Estate,	la	pompa	dell’impianto	di	riscaldamen-
to	viene	disabilitata.   

termostatul	ambient.
Dacă	termostatul	ambient	nu	a	solicitat,	va	apărea	mesajul	
INV.	OFF	LEMN	COMB.	sau	dacă	nu	există	o	solicitare	
de	apă	de	consum	VARĂ	OFF	LEMN	COMB.	
În	funcția	Vară,	pompa	instalației	de	încălzire	este	dez-
activată.   

Rearmarea termostatului de siguranță

Termostatul de siguranță intervine când temperatura 
centralei depășește 100°C și blochează funcționarea 
ventilatorului. Pompele activate în funcție de tipul de 
scheme, vor continua să funcționeze.

IMPORTANT: Comanda de rearmare a termostatului 
de siguranță a aparatului AIREX, se află pe partea 
frontală a panoului de comenzi. 

Termostatul rearmează funcționarea aparatului pe 
lemne.

Pentru a avea acces la acesta în caz de blocare a apa-
ratului, deșurubați capacul din plastic cu ajutorul unei 
șurubelnițe; după ce ați efectuat rearmarea, puneți la 
loc capacul din plastic. 

Modul de programare
(doar personalul autorizat)

Pentru	a	accesa	programarea	parametrilor,	țineți	apăsată	

tasta		 		timp	de	aproximativ	8	secunde	până	când	pe	
display	apare	primul	 parametru	 care	poate	 fi	modificat	
(parametrul 0)	cu	valoarea	programată	standard.	

Apăsați	acum	tasta	 	 	și	valoarea	va	începe	să	se	aprindă	 in-
termitent.

Cu	ajutorul	tastelor		 		și		 	modificați	valoarea.	

Confirmați	valoarea	dorită	apăsând	tasta	 .	
Pentru	a	ieși	din	meniu	apăsați	timp	de	8	secunde	tasta	

.

Pentru	intervalul	de	valori	care	pot	fi	setate	în	funcție	de	in-
stalația	prevăzută,	vezi	capitolul	4	din	manualul	de	instrucțiuni	
pentru	 instalator	 (Lista	 parametrilor	 /	 Valori	 configurabile	 )	
pag.	23.	

Apăsând	acum	tastele		 		și		 	,	pot	fi	vizualizați	în	
ordine	parametrii	 succesivi,	 pot	 fi	 setate	 valorile	 dorite	
acționând	după	cum	a	fost	explicat	anterior	și,	la	sfârșitul	
programării,	poate	fi	confirmat	totul	ținând	apăsată	timp	

de	8	secunde	tasta		 .
În	acest	fel,	toate	modificările	vor	fi	transferate	în	memoria	
nevolatilă	a	plăcii	de	gestionare.																																																																																																																																			
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Regolazione temperatura impianto di 
riscaldamento

La	regolazione della temperatura	dell’acqua	dell’impianto	
sulla	caldaia AIREX	si	ottiene	variando	il	PARAMETRO 0.	
Il	campo	di	regolazione	è	compreso	tra	un	valore	minimo 
di 65°C ed un valore massimo di 85°C.
Vedere	punto	precedente	“Modalità di programmazione”.

Accensione della caldaia

La porta superiore è aperta per effettuare la 
carica della legna ed il ventilatore funziona al 
massimo regime.
Procedere con l’accensione della legna come 
descritto al cap. 6.3.

L’apertura	della	porta	di	 caricamento	attiva	un	 timer	di	
controllo,	mediante	il	microinterruttore	di	fine	corsa,	il	cui	
valore	di	default	è	di	50	minuti	modificabili	in	aumento	o	
diminuzione	(solo	a	cura	di	personale	autorizzato).

Se	la	caldaia	non	raggiunge	entro	il	tempo	previsto	(timer	
di	 controllo)	 la	 temperatura	minima	 (vedi	 campo	valori	
impostabili),	il	ventilatore	e	la	pompa	di	ricircolo	si	spe-
gneranno	ed	avrà	termine	la	fase	di	combustione	legna.
Pannello sotto tensione, ma ... caldaia ferma.

Ripetere dunque la procedura di accensione della legna.

Pressione impianto riscaldamento

Nel	caso	di	impianto	a	vaso	aperto,	la	pres-
sione	non	necessita	di	ripristino	in	quanto	il	
reintegro	avviene	in	automatico	attraverso	
il	livellostato	posto	nel	vaso.

Il	termostato	di	sicurezza	può	intervenire	in	caso	di	eccesso	
di	temperatura	in	caldaia.
Si	può	ovviare	a	questo,	in	primo	luogo,	abbassando	la	
temperatura	di	esercizio	della	 caldaia	 (vedi	punto	suc-
cessivo).	

Nel	caso	di	ripetuti	interventi	del	dispositivo	di	sicurezza	
della	caldaia,	non	tentare	di	ripristinare	il	funzionamento	
della	caldaia	di	propria	iniziativa	ma	rivolgersi	ad	un	Centro	
di	Assistenza	Autorizzato.	

Termostatul	de	siguranță	poate	 interveni	 în	caz	de	su-
praîncălzire	a	aparatului.
Inconvenientul	 poate	 fi	 remediat,	 în	 primul	 rând,	 redu-
când	temperatura	de	funcționare	a	centralei	(vezi	punctul	
următor).	

În	cazul	intervențiilor	repetate	ale	dispozitivului	de	siguran-
ță	a	aparatului,	nu	mai	încercați	să	restabiliți	funcționarea	
acestuia	din	proprie	inițiativă.	Adresați-vă	unui	Centru	de	
Asistență	Autorizat.	

Presiunea din instalația de încălzire

În	cazul	instalației	cu	vas	deschis,	presiunea	
nu	 trebuie	 restabilită	 întrucât	 aceasta	 se	
restabilește	în	mod	automat	prin	intermediul	
comutatorului	de	nivel	din	vas.

Pornirea centralei

Ușa superioară este deschisă pentru a 
efectua încărcarea cu lemne și ventilatorul 
funcționează în regim maxim.
Aprindeți lemnele conform indicațiilor din 
cap. 6.3.

Deschiderea	ușii	de	încărcare,	prin	intermediul	microîn-
trerupătorului	de	sfârșit	de	cursă,	activează	un	timer	de	
control,	a	cărui	valoare	 implicită	este	de	50	de	minute,	
valoare	care	poate	fi	mărită	sau	redusă	(doar	de	perso-
nalul	autorizat).

Dacă	 centrala	 nu	atinge	 în	 intervalul	 de	 timp	prevăzut	
(timer	de	control)	temperatura	minimă	(vezi	câmpul	valori	
configurabile),	ventilatorul	și	pompa	de	recirculare	se	vor	
opri	și	se	va	încheia	faza	de	ardere	a	lemnelor.
Panoul este sub tensiune, însă ... aparatul este oprit.
Repetați procedura de aprindere a lemnelor.

Reglarea temperaturii instalației de 
încălzire

Reglarea temperaturii	apei	din	instalația	aparatului AI-
REX	este	efectuată	schimbând	PARAMETRUL 0.	
Câmpul	de	reglare	este	cuprins	între	o	valoare	minimă 
de 65°C și o valoare maximă de 85°C.
Vezi	punctul	precedent	„Modul de programare”.
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6.2 - CONTROLLI PRIMA DELLA MESSA 
IN FUNZIONE

Prima	della	messa	in	funzione	dell’apparec-
chio	 è	 consigliabile	 effettuare	 le	 seguenti	
verifiche:
-	 Verificare	 che	 le	 eventuali	 valvole	 di	

intercettazione	per	la	manutenzione	sulla	mandata	e	
sul	ritorno	dell’impianto	siano	aperte.

-	 Verificare	il	collegamento	delle	valvole	di	sicurezza	al	
sistema	fognario.

-	 Verificare	che	la	caldaia	sia	alimentata	elettricamente;	

l’interruttore	generale	 	 	 	 sul	 pannello	 comandi	
deve	essere	acceso	quando	posizionato	in						.

-	 Controllare	sul	manometro	(vedi	“pressione	impianto	
riscaldamento”)	il	valore	della	pressione	dell’acqua;	per	
un	funzionamento	ottimale,	la	pressione	deve	essere	
compresa	fra	1	e	1,2	bar	(con	circolatore	fermo).

-	 Verificare	l’apertura	del	by-pass	all’apertura	della	porta,	
il	corretto	funzionamento	e	la	tenuta	“a	porta	chiusa”	
spingendo	sul	perno	che	esce	dalla	piastra	anteriore	
della	caldaia	a	legna,	e	che	tramite	un’asta,	comanda	
il	microinterruttore	che	consente	il	funzionamento	del	
ventilatore.	

-	 Verificare	che	il	ventilatore	si	metta	sempre	in	funzione	
alla	massima	velocità	all’apertura	della	porta	di	carica-
mento.

Messa fuori servizio completa

In	caso	di	messa	fuori	servizio	completa,	verrà	disattivata	
completamente	la	produzione	di	acqua	calda.

In	caso	di	messa	fuori	servizio	completa,	togliere	tensione	
alla	caldaia	aprendo	il	contatto	sull’interruttore	bipolare	a	

monte	della	caldaia	e	mettendo	l’interruttore		 		in	
posizione	0:	la	spia	sarà	spenta.

ATTENZIONE !

L’impianto	 di	 riscaldamento	 può	 essere	 efficacemente	
protetto	 dal	 gelo	 utilizzando	 specifici	 prodotti	 antigelo	
adatti	ad	impianti	multimetallo. 
Non utilizzare prodotti antigelo per motori d’automobile 
perché possono danneggiare le guarnizioni di tenuta 
acqua.

6.2 - VERIFICĂRI DE EFECTUAT ÎNA-
INTE DE PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Înainte	 de	punerea	aparatul	 în	 funcțiune,	
vă	 recomandăm	să	efectuați	 următoarele	
verificări:
-	 Verificați	ca	eventualele	supape	de	sepa-

rare	prevăzute	pentru	operațiunile	de	întreținere,	aflate	
pe	turul	și	returul	instalației,	să	fie	deschise.

-	 Verificați	racordarea	supapelor	de	siguranță	la	sistemul	
de	evacuare.

-	 Verificați	ca	aparatul	să	fie	alimentat	cu	energie	elec-

trică;	 întrerupătorul	general	 	 	de	pe	panoul	de	
comandă	trebuie	să	fie	aprins	când	este	poziționat	pe	
.

-	 Verificați	 pe	manometru	 (vezi	 „presiune	 în	 instalația	
de	încălzire”)	valoarea	presiunii	apei;	în	vederea	unei	
funcționări	optime,	presiunea	 trebuie	să	fie	cuprinsă	
între	1	și	1,2	bar	(cu	pompa	de	circulație	oprită).

-	 Verificați	deschiderea	bypassului	la	deschiderea	ușii,	
funcționarea	corectă	și	etanșeitatea	„cu	ușa	închisă”	
apăsând	 pe	 știftul	 care	 iese	 din	 placa	 anterioară	 a	
centralei	cu	lemne	și	care	cu	ajutorul	unei	tije,	comandă	
microîntrerupătorul	care	permite	funcționare	ventilato-
rului.	

-	 Verificați	ca	ventilatorul,	la	deschiderea	ușii	de	încăr-
care,	să	funcționeze	la	viteză	maximă.

Scoaterea completă din funcțiune

În	cazul	scoaterii	complete	din	funcțiune,	producerea	apei	
calde	va	fi	dezactivată	complet.

În	caz	de	scoatere	completă	din	 funcțiune,	deconectați	
aparatul	de	la	rețeaua	electrică	deschizând	contactul	în-
trerupătorului	bipolar	aflat	în	amonte	de	aparat	și	aducând	

întrerupătorul	 	în	poziția	0 :	ledul	va	fi	stins.

ATENȚIE!

Instalația	de	încălzire	poate	fi	protejată	eficient	împotriva	
înghețului	folosind	produse	anti-îngheț	adecvate	pentru	
instalațiile	compuse	din	mai	multe	metale. 
Nu folosiți produse anti-îngheț destinate motoarelor 
automobilelor, deoarece pot distruge garniturile de 
etanșare la apă.
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6.3 - LA LEGNA

La	legna	è	formata	prevalentemente	da	cellulo-
sa	e	da	lignite.	Contiene	anche	altre	sostanze	
quali	resina	(abete	-	pino),	tannino	(quercia	-	
castagno)	e	naturalmente	una	grande	quantità	
d’acqua.
Legni	di	qualità	ottima	sono	la	quercia,	il	frassi-
no,	il	faggio,	l’acero	e	gli	alberi	da	frutto	tranne	
il	ciliegio,	di	qualità	discreta	 il	castagno	e	 la	

betulla,	di	qualità	sufficiente	il	tiglio,	il	pioppo	e	il	salice.	I	
resinosi	sono	in	genere	dei	combustibili	mediocri.
La	legna	è	quindi	un	combustibile	estremamente	eteroge-
neo	per	diversa	essenza	(faggio,	quercia,	frutto,	resinoso),	
per	diversa	umidità,	per	forma	e	per	dimensioni.
Il	funzionamento	della	caldaia	sarà	inevitabilmente	influen-
zato	da	tutti	questi	fattori.	In	particolare	dalle	dimensioni,	
dall’umidità	e	anche	dal	modo	di	effettuare	la	carica.

6.4 - UMIDITÀ DELLA LEGNA

Il	 potere	 calorifico	dei	 differenti	 tipi	 di	 legna	
dipende	dalla	sua	umidità	come	indicato	dalla	
tabella.	 Potenza	 e	 autonomia	 della	 caldaia	
diminuiranno	all’aumentare	dell’umidità.	Nella	
tabella	è	riportato	il	fattore	di	riduzione	della	
potenza	in	base	all’umidità	della	legna	impie-
gata.	La	potenza	utile	della	caldaia	FIREX	è	
calcolata	con	legna	al	15%	di	umidità.
A	titolo	indicativo	un	legno	con	2	anni	di	essi-
cazione	al	coperto	ha	un’umidità	del	25%	circa.
Esempio:
umidità	della	legna	utilizzata	=	25%
potenza	utile	=	potenza	utile	nominale	x	0,86

6.5 - DIMENSIONI

Le	dimensioni	unitamente	all’umidità	concor-
rono	a	determinare	la	potenza	della	caldaia.	
Pezzi	 piccoli	 (di	 lunghezza	 comunque	 con-
forme	alle	note	di	seguito	riportate)	risultano	
più	 facilmente	 infiammabili	e	quindi	 tendono	
a	far	aumentare	la	potenza	della	caldaia	e	a	
ridurre,	 quindi,	 l’autonomia.	Cadono	 inoltre	
con	maggiore	facilità,	nel	magazzino	inferiore,	
riducendo	il	rischio	di	formazione	di	“ponti”.	Il	
cosiddetto	“ponte”	è	un	vuoto	nel	magazzino	

legna	con	formazioni	di	volti	di	legno	non	bruciato.	In	tal	
caso	il	letto	di	braci	non	viene	alimentato	con	continuità	
e	la	fessura	del	bruciatore	refrattario	si	scopre,	si	creano	
così	passaggi	d’aria	preferenziali	con	fiamma	molto	pic-
cola	in	eccesso	d’aria.
La	caldaia	FIREX	deve	essere	alimentata	con	tronchetti	di	
legna	naturale	della	lunghezza	indicata	al	paragrafo	6.6.	
I	tronchetti	dovranno	di	massima	avere	sezione	tondeg-
giante	(ø	circa	10	cm).

6.6 - AVVIAMENTO

Accertarsi	di	aver	eseguito	i	controlli	di	cui	
al	punto	6.2.	
Chiudere	la	porta	inferiore	e	dare	tensione	
al	 pannello	 strumenti	 (per	 la	modalità	 di	
funzionamento	vedere	il	punto	6.1).
Aprire	 la	 porta	 superiore	 di	 caricamento	

ed	appoggiare	 sulla	 pietra	 principale,	 sopra	 la	 fessura	
centrale,	un	po’	di	legna	fine	e	secca,	disposta	incrociata.	
Sulla	legna	mettere	del	materiale	facilmente	infiammabile,	
evitando	pezzi	grandi	e	a	forma	di	quadrotti.
Servendosi	di	 fogli	di	carta	sottile	 (giornali	o	simili)	ac-
cendere	la	legna.	

La	prima	accensione	della	 caldaia	nuova	può	 risultare	
difficoltosa	a	causa	delle	gettate	refrattarie	umide.
Consigliamo,	quindi,	di	aprire	decisamente	l’aria	primaria	
e	di	ridurre	l’aria	secondaria.
Accostare	la	porta	superiore	ed	attendere	alcuni	minuti	
che	il	fuoco	prenda	e	produca	delle	braci	(5	minuti	circa).
Dopo	alcuni	minuti,	se	guardando	attraverso	la	spia	della	
porta	 inferiore	 si	 vedrà	 che	 l’inversione	di	 fiamma	sta	
cominciando,	aggiungere	altra	legna	più	grossa.
Chiudere	la	porta	superiore.

Premere	per	1	secondo	il	tasto	 	,	e	avrà	inizio	la	fase	
di	combustione

Fattori	di	correzione	per	umidità	della	legna

%	DI	
UMIDITÀ

POTERE	
CALORIFICO

kWh/kg

FATTORE	DI	
CORREZIONE

15
20
25

4,50
4,18
3,87

1
0,93
0,86

POTERE	
CALORIFICO

MJ/kg
16,20
15,05
13,9313,93
15,05
16,20

PUTERE	
CALORIFICĂ

MJ/kg

0,86
0,93
1

3,87
4,18
4,50

25
20
15

FACTOR	DE	
CORECȚIE

PUTERE	
CALORIFICĂ

kWh/kg

%	DE	
UMIDITA-

TE

Factori	de	corecție	pentru	umiditatea	lemnului

Prima	aprindere	a	noului	aparat	poate	fi	dificilă	din	cauza	
turnărilor	refractare	umede.
Vă	recomandăm	să	deschideți	cu	siguranță	aerul	primar	
și	să	reduceți	aerul	secundar.
Apropriați	ușa	superioară	și	așteptați	câteva	minute	ca	
focul	să	ia	și	să	producă	jar	(aproximativ	5	minute).
După	câteva	minute,	dacă	priviți	prin	vizorul	ușii	inferioa-
re,	se	vede	că	flacăra	începe	să	se	inverseze;	adăugați	
lemne	mai	groase.
Închideți	ușa	superioară.

Apăsați	timp	de	1	secundă	tasta	 	și	va	începe	faza	
de	combustie

6.6 - PORNIRE

Asigurați-vă	că	ați	efectuat	controalele	enu-
merate	în	punctul	6.2.	
Închideți	ușa	inferioară	și	conectați	panoul	
de	comenzi	(pentru	informații	privind	modul	
de	funcționare	vezi	punctul	6.1).
Deschideți	 ușa	 superioară	 și	 sprijiniți	 pe	

piatra	principală,	deasupra	fantei	centrale,	câteva	lemne	
subțiri	și	uscate,	așezate	în	mod	încrucișat.	
Pe	aceste	lemne	așezați	materiale	ușor	inflamabile,	evi-
tând	bucățile	mari	și	pătrate.
Folosind	foi	de	hârtie	subțire	(ziare	sau	materiale	asemă-
nătoare)	aprindeți	lemnele.	

și	fanta	arzătorului	refractar	rămâne	neacoperită.	Astfel,	
se	formează	pasaje	preferențiale	de	aer	cu	flacără	foarte	
mică	ca	urmare	a	excesului	de	aer.
Aparatul	FIREX	trebuie	alimentat	cu	bucăți	de	lemn	na-
tural	de	lungimea	indicată	în	paragraful	6.6.	Bucățile	de	
lemn,	în	mod	normal,	trebuie	să	aibă	secțiune	rotunjită	(ø	
aproximativ	10	cm).

6.5 - DIMENSIUNI

Dimensiunile	și	umiditatea	determină	puterea	
aparatului.	Bucățile	mici	(de	lungime	conformă	
notelor	de	mai	jos)	sunt	mai	ușor	inflamabile	și	
tind	să	crească	puterea	aparatului	și	să	reducă	
autonomia.	De	 asemenea,	 cad	mai	 ușor	 în	
camera	inferioară,	reducând	riscul	de	formare	
a	"podurilor".	Așa-numitul	"pod"	este	un	spațiu	
gol	 în	 camera	 de	 depozitare	 a	 lemnelor	 cu	
formarea	părților	de	lemn	nears.	În	acest	caz	
patul	de	jar	nu	este	alimentat	cu	continuitate	

6.4 - UMIDITATEA LEMNELOR

Puterea	calorifică	a	diferitelor	 tipuri	de	 lemn	
depinde	de	umiditatea	acestora	 conform	 in-
dicațiilor	din	tabel.	Puterea	și	autonomia	apa-
ratului	se	reduc	odată	cu	creșterea	umidității.	
În	 tabelul	de	mai	 jos	este	prezentat	 factorul	
de	reducere	a	puterii	în	funcție	de	umiditatea	
lemnului	 utilizat.	 Puterea	 utilă	 a	 aparatului	
FIREX	este	calculată	 în	baza	 lemnului	cu	o	
valoare	a	umidității	de	15%.
Ca	exemplu,	lemnul	uscat	timp	de	2	ani	într-o	
încăpere	are	o	umiditate	de	aproximativ	25%.
Exemplu:
umiditatea	lemnului	utilizat	=	25%
puterea	utilă	=	puterea	utilă	nominală	x	0,86

teiul,	plopul	și	salcia.	Rășinoasele	sunt,	în	general,	com-
bustibili	mediocri.
Prin	urmare,	lemnul	este	un	combustibil	foarte	eterogen	
având	o	 compoziție	 diferită	 (fag,	 stejar,	 pomi	 fructiferi,	
rășinoase),	umiditate,	formă	și	dimensiuni	diferite.
Funcționarea	 aparatului	 este	 influențată	 de	 toți	 acești	
factori.	 În	mod	deosebit	de	dimensiuni,	umiditate	și,	de	
asemenea,	de	modul	de	încărcare.

6.3 - LEMNELE DE FOC

Lemnul	este	compus	în	principal	din	celuloză	
și	lignit.	De	asemenea,	conține	alte	substanțe	
precum	rășină	(molid	-	pin),	tanin	(stejar	-	cas-
tan)	și,	desigur,	o	cantitate	mare	de	apă.
Lemne	de	calitate	optimă	sunt	stejarul,	frasi-
nul,	fagul,	arțarul	și	pomii	fructiferi	cu	excepția	
cireșului,	 de	 calitate	 bună	 sunt	 castanul	 și	
mesteacănul,	 iar	 de	 calitate	 suficientă	 sunt	
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La	legna	dovrà	essere	della	seguente	lunghezza:

a)	50	cm	(+	1	cm,	-	4	cm)
	 per	il	modello	FIREX	34
b)	50	cm	(+	1	cm,	-	4	cm)
	 per	il	modello	FIREX	45
c)	70	cm	(+	1	cm,	-	4	cm)
	 per	il	modello	FIREX	55

tagliare

=

=L

L

6.7 - REGOLAZIONE DELL’ARIA DI 
 COMBUSTIONE

REGOLAZIONE ARIA PRIMARIA E SECONDARIA

La	caldaia	FIREX	è	dotata	di	un	ventilatore	di	aspirazio-
ne	dell’aria	di	combustione,	di	un	gruppo	di	regolazione	
dell’aria	di	combustione	(pos.	1)	e	di	regolatori	dell’aria	
primaria	(pos.P)	e	secondaria	(pos.	S).
Alla	 prima	accensione	è	necessario	 regolare	 l’aria	 pri-
maria	e	secondaria	tenendo	presente	che	l’aria	primaria	
determina	la	potenza	della	caldaia	e	quindi	la	quantità	di	
legna	che	viene	bruciata	e	l’aria	secondaria	completa	la	
combustione.
Di	seguito	riportiamo	le	regolazioni	ottimali	dell’aria	prima-
ria	e	secondaria	utilizzando	legna	di	buona	qualità	(faggio)	
ed	a	basso	contenuto	di	acqua	(umidità	15%).

Queste misure devono essere tassativamente rispettate.

Poiché	per	una	buona	combustione	è	indispensabile	che	
ci	sia	una	uniforme	discesa	della	legna	è	necessario	assi-
curare	che	la	lunghezza	dei	pezzi	introdotti,	la	loro	forma	
e	 il	modo	di	 caricamento	 non	 impediscano	 la	 discesa	
regolare	del	combustibile.
I	pezzi	devono	essere	disposti	longitudinalmente	e	oriz-
zontalmente.	Nessun	pezzo	deve	essere	inclinato	o	posto	
di	traverso.
Constatata	l’inversione	della	fiamma,	si	potrà	procedere	
alle	 cariche	 successive	 (si	 tenga	presente	 che	 le	 indi-
cazioni	 della	 tabella	 di	 regolazione	dell’aria	 primaria	 e	
secondaria,	sono	solo	indicative).

CARICHE SUCCESSIVE

Prima	di	effettuare	una	nuova	carica	di	legna	consumare	
il	più	possibile	la	precedente.
La	 nuova	 carica	 potrà	 essere	 eseguita	 quando	 il	 letto	
di	braci	nel	magazzino	si	sarà	ridotto	a	uno	spessore	di	
circa	5	cm.
Aprire	lentamente	la	porta	superiore	di	caricamento	e	la	
portina	interna	anti-fumo.
Utilizzare	necessariamente	tronchetti	di	lunghezza	con-
forme	ai	valori	indicati	nel	paragrafo	precedente.
Disporre	la	nuova	carica	di	legna	nel	modo	precedente-
mente	indicato.	

CONSIGLI UTILI, 
ERRORI DI CARICAMENTO

-	Pezzi	troppo	lunghi	non	cadono	regolarmente	causando	
dei	“ponti”.
-	Pezzi	troppo	corti	causano	passaggi	d’aria	non	regolari	
con	calo	di	potenza	e	di	rendimento.
-	Nel	 caso	 la	 qualità	 della	 legna	 causi	 dei	 “ponti”	 può	
anche	essere	indispensabile	caricare	longitudinalmente	
pezzi	divisi	a	metà	in	modo	tale	che	la	lunghezza	totale	
“L”	rispetti	quanto	indicato	al	paragrafo	precedente.
Per	evitare	la	formazione	di	“ponti”	è	sconsigliato	appoggiare	
i	tronchetti	alle	pareti	laterali	del	magazzino	legna.
-	Aprire	la	porta	superiore	sempre	lentamente	onde	evitare	
sbuffi	e	formazioni	di	fumo.

Durante il funzionamento è assolutamente 
vietato aprire la porta inferiore.	

   aria primaria   aria secondaria
    pos.   pos.
   
FIREX 34              3÷4      ~1

FIREX 45          4÷5                  1÷2

FIREX 55          3÷4                  1÷2
 
È	comunque	necessario,	 per	 una	 corretta	 regolazione	
delle	arie	in	base	alla	legna	utilizzata	ed	alla	sua	effettiva	
umidità,	osservare	la	fiamma	attraverso	la	spia	di	ispezio-
ne	posta	sulla	porta	inferiore.	La	fiamma	dovrà	riempire	
per	circa	due	terzi	la	camera	inferiore	e	dovrà	lambire	la	
culla	inferiore	tranquillamente,	senza	troppo	trascinamen-
to	di		cenere,	senza	rumore.

La	fiamma	dovrà	avere	un	colore	arancio-rosa-bianco;	
essere	 non	 troppo	 trasparente	 con	 il	 centro	 tendente	
all’azzurro.

tagliare

=

=L

L

   aer primar   aer secundar
    poz.   poz.
   
FIREX 34              3÷4      ~1

FIREX 45          4÷5                  1÷2

FIREX 55          3÷4                  1÷2
 
Cu	toate	acestea,	pentru	o	reglare	corectă	a	aerului	 în	
funcție	de	tipul	de	lemne	utilizate	și	a	umidității	acestora,	
este	necesară	verificarea	flăcării	prin	intermediul	vizorului	
de	inspecție	de	pe	ușa	inferioară.	Flacăra	trebuie	să	umple	
aproximativ	 două	 treimi	 din	 volumul	 camerei	 inferioare	
și	să	atingă	cuva	 inferioară	 fără	prea	multă	 tragere	de	
cenușă	și	fără	zgomot.

Flacără	 trebuie	 să	aibă	o	 culoare	 portocalie-roză-albă;	
aceasta	nu	trebuie	să	fie	prea	transparentă	și	cu	centrul	
albăstriu.

ÎNCĂRCĂRI ULTERIOARE

Înaintea	unei	noi	încărcări	a	lemnului	lăsați	să	se	consume	
cât	mai	mult	posibil	lemnul	precedent.
Noua	încărcare	poate	fi	efectuată	atunci	când	patul	de	
jar	din	camera	de	depozitare	este	de	o	grosime	de	apro-
ximativ	5	cm.
Deschideți	ușor	ușa	superioară	de	încărcare	și	ușița	inte-
rioară	de	protecție	împotriva	gazelor	de	ardere.
Utilizați	doar	bucăți	de	lungime	conformă	valorilor	indicate	
în	paragraful	precedent.
Așezați-le	în	modul	menționat	mai	sus.	

RECOMANDĂRI UTILE, 
ERORI DE ÎNCĂRCARE

-	Bucățile	 prea	 lungi	 nu	 cad	 în	mod	normal	 ducând	 la	
formarea	"podurilor".
-	Bucățile	prea	scurte	duc	la	formarea	pasajelor	iregulare	
de	aer	cu	o	scădere	a	puterii	și	a	randamentului.
-	 În	cazul	 în	care	 formarea	"podurilor"	este	cauzată	de	
calitatea	 lemnelor,	 poate	 fi	 indispensabilă	 încărcarea	
longitudinală	a	bucăților	tăiate	în	jumătate,	în	așa	fel	încât	
lungimea	totală	"L"	să	respecte	indicațiile	din	paragraful	
precedent.
În	scopul	evitării	formării	"podurilor"	nu	sprijiniți	bucățile	de	
lemn	de	pereții	laterali	ai	camerei	de	depozitare	a	lemnelor.
-	Deschideți	ușor	ușa	superioară	în	scopul	evitării	răbufnirii	

și	formării	gazelor	de	ardere.

În timpul funcționării este interzisă des-
chiderea ușii inferioare.	

Aceste măsuri trebuie respectate cu strictețe.

Luând	în	considerare	faptul	că	pentru	o	combustie	bună	
este	indispensabilă	coborârea	uniformă	a	lemnelor,	trebuie	
să	 vă	 asigurați	 că	 lungimea	bucăților	 introduse,	 forma	
acestora	și	modul	de	încărcare	să	nu	împiedice	coborârea	
normală	a	combustibilului.
Bucățile	 trebuie	 așezate	 longitudinal	 și	 orizontal.	Nicio	
bucată	nu	trebuie	să	fie	înclinată	sau	așezată	lateral.
După	 inversarea	 flăcării,	 puteți	 continua	 cu	 încărcările	
ulterioare	(aveți	în	vedere	că	indicațiile	tabelului	de	reglare	
a	aerului	primar	și	secundar,	sunt	doar	orientative).

6.7 - REGLAREA AERULUI DE 
 ARDERE

REGLAREA AERULUI PRIMAR ȘI SECUNDAR

Aparatul	FIREX	este	dotat	cu	un	ventilator	de	aspirare	a	
aerului	de	combustie,	cu	un	grup	de	reglare	a	aerului	de	
combustie	(poz.	1)	și	cu	regulatori	a	aerului	primar	(poz.	
P)	și	secundar	(poz.	S).
La	prima	aprindere	este	necesară	reglarea	aerului	primar	
și	secundar	ținând	cont	de	faptul	că	aerul	primar	determină	
puterea	aparatului	și,	prin	urmare,	cantitatea	de	 lemne	
arse,	iar	aerul	secundar	completează	combustia.
În	continuare	sunt	prezentate	reglările	optimale	ale	aerului	
primar	și	secundar	utilizând	lemne	de	calitate	bună	(fag)	
și	cu	un	conținut	redus	de	apă	(umiditate	15%).

Lemnele	trebuie	să	aibă	următoarea	lungime:

a)	50	cm	(+	1	cm,	-	4	cm)
	 pentru	modelul	FIREX	34
b)	50	cm	(+	1	cm,	-	4	cm)
	 pentru	modelul	FIREX	45
c)	70	cm	(+	1	cm,	-	4	cm)
	 pentru	modelul	FIREX	55

tăiați
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Per portare la fiamma nelle condizioni ottimali	si	dovrà,	
quindi,	regolare l’aria primaria ruotando la manopola (pos. 
P),	analogamente	si	opererà	per l’aria secondaria (pos. S).

Esempio	n.1
Legna grossa umida di difficile combustione
S	-	Molto	chiusa	(cercare	di	ottenere	la	massima	dimen-
sione	della	fiamma	ma	di	colore	non	rossastro).
P	-	Discretamente	aperta	per	ottenere	una	gasificazione	
sufficiente.
Esempio	n.	2
Legna molto infiammabile
S	-	Tutta	aperta.
P	-	Discretamente	chiusa	per	mantenere	ridotta	la	gasifica-
zione	ma	sufficientemente	aperta	per	evacuare	la	cenere	
che	può	chiudere	la	testa	di	combustione.

SUGGERIMENTI GENERALI

-	 Migliori	prestazioni	si	ottengono	dopo	due-tre	giorni	di	
funzionamento.	I	refrattari	infatti	devono	cuocersi	ed	il	
catrame	deve	incrostare	la	parte	superiore	del	magaz-
zino	legna.

-	 La	 fiamma	deve	avere	buone	dimensioni	 e	 riempire	
discretamente	il	focolare.

-	 La	fiamma	non	deve	essere	troppo	rossa	(difetto	aria	
secondaria	S).

-	 La	fiamma	non	deve	essere	troppo	blu	(eccesso	aria	
secondaria	S).

-	 La	fiamma	non	deve	essere	troppo	rumorosa	(eccesso	
aria	primaria	P).

-	 La	fiamma	non	deve	essere	troppo	piccola	(difetto	aria	
primaria	P).

-	 Se	la	cenere	non	scende	bene	(aumentare	l’aria	pri-
maria	P).

-	 Se	scende	troppa	cenere	(diminuire	l’aria	primaria	P).
-	 Se	fa	fumo	al	camino	(aprire	tutta	l’aria	secondaria	S).
-	 Se	continua	a	far	fumo	(dare	il	massimo	di	aria	secon-
daria	S	strozzando	anche	la	primaria	P).

DIFETTI REGOLAZIONE ARIA 

6.8 - CONTROLLI DA EFFETTUARE DOPO IL PRI-
MO AVVIAMENTO

CONTROLLO TENUTE

Durante	il	primo	avviamento	verificare	le	tenute	del	circuito	
fumi	e	del	collegamento	al	camino.	Nel	caso	si	notassero	
fughe	di	fumi	avvisare	l’installatore	e/o	il	nostro	Servizio	
Assistenza.	Nel	caso	si	notassero	aspirazioni	di	aria	at-
traverso	le	guarnizioni	della	porta,	serrare	con	maggior	
forza	la	maniglia.
Controllare	 il	 regolare	 funzionamento	del	 termostato	di	
esercizio	Te	(32)	a	piena	potenza	sino	a	provocare	l’ar-
resto	del	ventilatore.

1 Gruppo regolazione aria
S Viti di regolazione aria secondaria
P Vite di regolazione aria primaria 

1)	Se	l’aria	primaria	è	eccessiva	si	avrà	grande	caduta	di	
cenere	e	di	piccoli	pezzi	di	carbone.	La	fiamma	è	troppo	
veloce,	secca,	di	colore	freddo	e	fa	rumore.
La	caldaia	consuma	molta	legna,	l’isolamento	della	porta	
sarà	bianco.
2)	Se	l’aria	primaria	è	troppo	poca	la	fiamma	sarà	lenta,	
esitante,	 influenzabile	 dai	 colpi	 di	 vento	 e	 dal	 tiraggio	
del	camino,	molto	piccola,	non	riuscirà	a	toccare	la	culla	
inferiore	con	scarsa	produzione	di	cenere,	 l’isolamento	
della	porta	sarà	di	colore	scuro.
3)	Se	l’aria	secondaria	è	eccessiva	la	fiamma	sarà	piccola,	
di	colore	tendente	al	blu	e	molto	trasparente.
4)	Se	l’aria	secondaria	è	troppo	poca	la	fiamma	sarà	gran-
de,	toccherà	la	culla	inferiore,	riempirà	completamente	la	
camera	inferiore	e,	soprattutto,	sarà	di	colore	rosso	e	per	
nulla	trasparente.

Controllare	 che	non	 ci	 siano	perdite	 dalle	 connessioni	
idrauliche.
Dopo	il	primo	avviamento,	a	caldaia	spenta,	aprire	la	porta	
inferiore	ed	ispezionare	le	pareti	interne	e	il	rivestimento	
della	 porta	 che	dovranno	 risultare	 di	 un	 colore	 chiaro,	
indice	di	una	corretta	regolazione	dell’aria.
In	 caso	contrario,	 se	 le	pareti	 risultassero	annerite,	 si-
gnificherà	un	difetto	di	 regolazione	dell’aria	secondaria	
(par.	6.7).

1

P

S

Verificați	să	nu	existe	scurgeri	pe	la	racordurile	hidraulice.
După	 prima	 pornire,	 cu	 aparatul	 oprit,	 deschideți	 ușa	
inferioară	și	controlați	pereții	interni	și	învelișul	ușii	care	
trebuie	să	fie	de	culoare	deschisă;	acesta	este	un	indiciu	
al	unei	reglări	corecte	a	aerului.
Dacă	pereții	sunt	înnegriți,	înseamnă	că	a	fost	efectuată	
o	reglare	greșită	a	aerului	secundar	(par.	6.7).

DEFECTE ALE REGLĂRII AERULUI 

1)	Dacă	cantitatea	de	aer	primar	este	excesivă	va	avea	
loc	 o	 cădere	excesivă	de	 cenușă	 și	 de	bucăți	mici	 de	
cărbune.	Flacăra	este	 prea	 rapidă,	 uscată,	 de	 culoare	
rece	și	produce	zgomot.
Aparatul	consumă	multe	lemne,	izolația	ușii	va	fi	de	culoare	
albă.
2)	Dacă	cantitatea	de	aer	primar	este	prea	mică	flacăra	
este	lentă,	slabă,	ușor	influențată	de	rafalele	de	vânt	și	
de	tirajul	coșului,	foarte	mică,	nu	reușește	să	atingă	cuva	
inferioară	și	cu	o	producere	redusă	de	cenușă,	izolația	ușii	
va	fi	de	culoare	închisă.
3)	Dacă	cantitatea	de	aer	secundar	este	excesivă	flacăra	
este	mică,	de	culoare	albăstrie	și	foarte	transparentă.
4)	Dacă	cantitatea	de	aer	secundar	este	prea	mică	flacăra	
este	mare,	 atinge	 cuva	 inferioară,	 umple	 total	 camera	
inferioară	și,	mai	presus	de	toate,	este	de	culoare	roșie	
și	deloc	transparentă.

1 Grup de reglare a aerului
S Șuruburi de reglare a aerului secundar
P Șurub de reglare a aerului primar 

6.8 - VERIFICĂRI DE EFECTUAT DUPĂ
 PRIMA PORNIRE

VERIFICAREA GARNITURILOR

În	timpul	primei	porniri,	verificați	garniturile	circuitului	de	
fum	și	racordarea	la	coș.	În	cazul	în	care	observați	scăpări	
de	gaze	de	ardere,	anunțați	instalatorul	și/sau	Serviciul	
de	Asistență	 al	 companiei.	 În	 cazul	 în	 care	 observați	
aspirări	de	aer	prin	garniturile	ușii,	strângeți	mânerul	cu	
mai	multă	forță.
Controlați	și	reglați	modul	de	funcționare	al	termostatului	
de	exercițiu	Te	(32)	 la	puterea	maximă	până	 la	oprirea	
ventilatorului.

Pentru a aduce flacăra la condițiile optime de ardere 
trebuie	reglată cantitatea de aer primar rotind butonul 
rotativ (poz. P),	în	același	mod	se	procedează	pentru 
aerul secundar (poz. S).

Exemplul	nr.	1
Lemne groase, umede și cu o combustie dificilă
S	-	Foarte	închis	(încercați	să	obțineți	dimensiunea	maxi-
mă	a	flăcării,	dar	să	nu	fie	de	culoare	roșiatică).
P	-	Deschis	discret	pentru	a	obține	o	gazificare	suficientă.
Exemplul	nr.	2
Lemne ușor inflamabile
S	-	Deschis	în	întregime.
P	 -	 Închis	 discret	 pentru	 a	menține	gazificarea	 redusă	
și	deschis	suficient	pentru	a	evacua	cenușa	care	poate	
închide	capul	de	combustie.

RECOMANDĂRI GENERALE

-	 Cele	mai	bune	prestații	se	obțin	după	două-trei	zile	de	
funcționare.	Materialele	refractare	trebuie	să	se	coa-
că,	iar	catranul	trebuie	să	acopere	cu	o	crustă	partea	
superioară	a	camerei	de	depozitare	a	lemnelor.

-	 Flacăra	trebuie	să	aibă	dimensiuni	optime	și	să	umple	
discret	camera	de	ardere.

- Flacăra	nu	trebuie	să	fie	prea	roșie	(lipsă	de	aer	secundar	
S).

-	 Flacăra	nu	trebuie	să	fie	prea	albastră	(exces	de	aer	
secundar	S).

-	 Flacăra	nu	trebuie	să	fie	prea	zgomotoasă	(exces	de	
aer	primar	P).

- Flacăra	nu	trebuie	să	fie	prea	mică	(lipsă	de	aer	primar	
P).

-	 Dacă	cenușa	nu	coboară	bine	(măriți	cantitatea	de	aer	
primar	P).

-	 Dacă	coboară	prea	multă	cenușă	(reduceți	cantitatea	
de	aer	primar	P).

-	 Dacă	se	produc	gaze	de	ardere	la	coș	(deschideți	tot	
aerul	secundar	S).

-	 Dacă	continuă	să	producă	gaze	de	ardere	(deschideți	
la	maxim	aerul	secundar	S	sufocând	și	cel	primar	P).
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6.9 - AVVERTENZE

COME EVITARE LA CORROSIONE NEL 
MAGAZZINO LEGNA

L’utilizzo	di	legna	con	umidità	elevata	(superiore	al	25%	
circa)	e/o	cariche	non	proporzionate	alla	richiesta	dell’im-
pianto	(lunghe	fermate	con	il	magazzino	carico)	provocano	
una	considerevole	formazione	di	condensa	nella	parete	
interna	del	magazzino	stesso.
Controllare,	una	volta	alla	settimana,	le	pareti	in	acciaio	
del	magazzino	superiore.
Esse	dovranno	risultare	ricoperte	da	un	leggero	strato	di	
catrame	secco,	di	colore		opaco,	con	bolle	che	tendono	
a	rompersi	e	staccarsi.	Diversamente	 il	catrame	risulta	
lucido,	 colante	 e	 se	 rimosso	 con	 l’attizzatoio	 compare	
del	liquido:	è	quindi	indispensabile	utilizzare	legna	meno	
umida	e/o	ridurre	la	quantità	di	legna	della	carica.
Se	nonostante	questi	interventi	il	catrame	non	si	secca,	
è	obbligatorio	segnalare	l’anomalia	al	centro	Assistenza	
Autorizzato.
La	condensa	all’interno	del	magazzino	legna	provoca	la	
corrosione	delle	lamiere.
Corrosione	 che	 non	 è	 coperta	 da	 garanzia	 in	 quanto	
dovuta	ad	anomalo	impiego	della	caldaia	(legna	umida,	
cariche	eccessive,	ecc.).

LA CORROSIONE DEL CIRCUITO FUMI

I	fumi	sono	ricchi	di	vapor	d’acqua,	per	effetto	della	com-
bustione	e	l’impiego	di	combustibile	comunque	impregnato	
di	acqua.
Nei	fumi,	se	vengono	in	contatto	con	superfici	relativamente	
fredde	(aventi	temperatura	minima	di	circa	60-70	°C),	si	
condensa	 il	vapore	acqueo	che	combinandosi	con	altri	
prodotti	della	combustione	dà	origine	a	fenomeni	di	cor-
rosione	delle	parti	metalliche.
Controllare	tutti	i	giorni	se	ci	sono	segni	di	condensazione	
dei	fumi	(liquido	nerastro	sul	pavimento,	dietro	alla	calda-
ia).	In	questo	caso	si	dovrà	utilizzare	legna	meno	umida;	

controllare	 il	 funzionamento	della	pompa	di	 ricircolo,	 la	
temperatura	 dei	 fumi	 in	 regime	 ridotto	 e	 aumentare	 la	
temperatura	di	esercizio.	Per	controllare	la	temperatura	
negli	ambienti	è	quindi	necessario	installare	una	valvola	
miscelatrice.	La corrosione per condensazione dei fumi 
non è coperta da garanzia in quanto dovuta all’umidità 
della legna e alla conduzione della caldaia.

AVVERTENZE DURANTE L’USO

Dopo ogni regolazione dell’aria, attendere 5-10 minuti 
prima di procedere a successiva regolazione.	Stabilita	la	
regolazione	ritenuta	ottimale,	controllare	a	fine	giornata	
le	 superfici	 del	 focolare	 e	 l’isolamento	 della	 porta	 che	
dovranno	risultare	bianchi.
Nella	cenere	depositata	nella	culla	non	dovranno	esserci	
che	poche	braci	 incombuste.	Se	l’aria	primaria	è	in	ec-
cesso,	nella	cenere	si	troveranno	braci	e	piccoli	pezzi	di	
carbone,	la	fiamma	risulterà	veloce,	secca,	di	colore	freddo	
e	più	rumorosa,	la	potenza	sarà	eccessiva	(par.	6.7).
Se	 l’aria	 primaria	 è	 in	 difetto	 la	 fiamma	 risulterà	 lenta,	
piccola,	non	lambirà	la	culla	 inferiore	e	trascinerà	poca	
cenere,	la	potenza	sarà	insufficiente.
Se	la	fiamma	risulta	arancio	scuro,	l’aria	secondaria	è	insuf-
ficiente	e	le	superfici	del	focolare	risulteranno	non	bianche;	
se	risulterà	piccola	e	blu	l’aria	secondaria	è	troppa.
Aprire	sempre	lentamente	la	porta	superiore	di	caricamento	
e	la	portina	antifumo	interna.
Se	nonostante	questa	avvertenza	si	verificano	degli	sbuffi	
si	dovrà	utilizzare	 legna	di	grossa	pezzatura,	un	po’	più	
umida,	verificare	che	la	caldaia	non	sosti	a	lungo	(ridurre	
l’aria	 primaria	 -	 par.	 6.7)	 e	 controllare	 che	 l’eventuale	
rottura	delle	griglie	o	che	 la	presenza	di	corpi	estranei	
(chiodi,	 pezzi	metallici)	 non	abbiano	ostruito	 il	 foro	del	
bruciatore	refrattario.

6.10 - FUNZIONAMENTO ESTIVO

Il	funzionamento	estivo	per	la	sola	produzione	dell’acqua	
sanitaria	è	poco	consigliabile	a	meno	di	condurre	la	caldaia	
rispettando	scrupolosamente	le	seguenti	norme:
1)	Usare	legna	molto	secca.
2)	Caricare	la	caldaia	con	poca	legna,	effettuando	cariche	
di	piccola	entità,	1	o	2	al	giorno	secondo	la	necessità.	

Importante.
È	assolutamente	errato	caricare	completamente	la	caldaia	
e	ottenere	così	autonomie	molto	lunghe	(per	esempio	24	
ore).	Così	facendo	la	caldaia	(a	ventilatore	fermo)	produr-
rà	molta	condensa	acida	con	corrosione	del	magazzino	
legna.

Important.
Este	greșită	încărcarea	completă	a	aparatului	obținând	
astfel	autonomii	foarte	lungi	(de	exemplu	24	de	ore).	Pro-
cedând	astfel	aparatul	(cu	ventilatorul	oprit)	va	produce	
mult	 condens	 acid	 provocând	 coroziunea	 camerei	 de	
depozitare	a	lemnelor.

6.10 - FUNCȚIONAREA PE TIMP DE VARĂ

Funcționarea	pe	 timp	de	 vară	 doar	 pentru	 producerea	
apei	calde	de	consum	nu	este	recomandată,	cu	excepția	
cazului	 în	 care	 aparatul	 este	 gestionat	 respectând	 cu	
strictețe	următoarele	norme:
1)	Utilizați	lemne	foarte	uscate.
2)	Încărcați	aparatul	cu	puține	lemne,	efectuând	încărcări	
neînsemnate,	1	sau	2	pe	zi	în	funcție	de	necesitate.	

de	funcționare.	Pentru	a	controla	temperatura	din	încăperi	
este	 necesară	 instalarea	unei	 supape	de	amestecare.	
Coroziunea cauzată de condensarea gazelor de ardere 
nu este acoperită de garanție întrucât este cauzată de 
umiditatea lemnelor și de conducția aparatului.

AVERTIZĂRI ÎN TIMPUL UTILIZĂRII

După fiecare reglare a aerului, așteptați 5-10 minute 
înainte de a efectua următoarea reglare.	Odată	ce	a	
fost	efectuată	reglarea	optimală,	la	sfârșitul	zilei	controlați	
suprafețele	camerei	de	ardere	și	izolația	ușii	care	trebuie	
să	fie	albe.
În	cenușa	depozitată	în	cuvă	trebuie	să	fie	doar	puțin	jar	
nears.	Dacă	cantitatea	de	aer	primar	este	excesivă,	 în	
cenușă	va	fi	prezent	jar	și	bucăți	mici	de	cărbune,	flacără	
va	fi	rapidă,	uscată,	de	culoare	rece	și	mai	zgomotoasă,	
puterea	va	fi	excesivă	(cap.	6.7).
Dacă	cantitatea	de	aer	primar	este	mică	flacăra	va	fi	len-
tă,	mică,	nu	va	atinge	cuva	inferioară	și	va	trage	puțină	
cenușă,	puterea	va	fi	insuficientă.
Dacă	flacăra	este	de	culoare	portocalie	închisă,	cantitatea	
de	aer	secundar	este	insuficientă	și	suprafețele	camerei	de	
ardere	nu	vor	fi	albe;	dacă	este	mică	și	albastră	cantitatea	
de	aer	secundar	este	prea	mare.
Deschideți	ușor	ușa	superioară	de	încărcare	și	ușița	inte-
rioară	de	protecție	împotriva	gazelor	de	ardere.
Dacă,	în	ciuda	acestei	avertizări,	au	loc	răbufniri	trebuie	
utilizate	lemne	de	mărimi	mai	mari,	mai	umede,	verificați	
dacă	aparatul	nu	se	oprește	pentru	perioade	lungi	de	timp	
(reduceți	cantitatea	de	aer	primar	-	par.	6.7)	și	controlați	
ca	eventuala	rupere	a	grilajelor	sau	prezența	corpurilor	
străine	(cuie,	bucăți	din	metal)	să	nu	înfunde	gaura	arză-
torului	refractar.

6.9 - ATENȚIONĂRI

MĂSURI PENTRU PREVENIREA COROZIUNII ÎN 
CAMERA DE DEPOZITARE A LEMNELOR

Utilizarea	lemnelor	cu	o	umiditate	înaltă	(peste	25%)	și/sau	
încărcări	neproporționate	cu	necesitățile	instalației	(opriri	
lungi	cu	camera	de	depozitare	plină)	cauzează	formarea	
condensului	pe	peretele	interior	al	camerei	respective.
Controlați,	o	dată	pe	săptămână,	pereții	din	oțel	ai	camerei	
superioare	de	depozitare.
Aceștia	trebuie	să	fie	acoperiți	cu	un	strat	subțire	de	catran	
uscat,	de	culoare	opacă,	cu	bule	care	tind	să	se	rupă	și	să	
se	desprindă.	Iar	în	cazul	în	care	catranul	este	lucios,	se	
scurge	și	dacă	este	înlăturat	cu	vătraiul	apare	un	lichid:	
acesta	este	un	indiciu	că	trebuie	utilizate	lemne	mai	uscate	
și/sau	să	reduceți	cantitatea	de	lemne	încărcate.
Dacă,	în	pofida	acestor	intervenții,	catranul	nu	se	usucă	
este	obligatorie	semnalarea	anomaliei	centrului	Autorizat	
de	Asistență.
Condensul	din	interiorul	camerei	de	depozitare	a	lemnelor	
cauzează	coroziunea	tablei.
Coroziunea	nu	este	acoperită	de	garanție	fiind	un	rezultat	
al	utilizării	necorespunzătoare	a	aparatului	(lemn	umed,	
încărcări	excesive	etc.).

COROZIUNEA CIRCUITULUI DE FUM

Gazele	de	ardere	conțin	vapori	de	apă,	ca	efect	a	com-
bustiei	și	utilizării	combustibilului	îmbibat	cu	apă.
În	 gazele	 de	 ardere,	 dacă	 acestea	 intră	 în	 contact	 cu	
suprafețele	reci	(cu	o	temperatură	minimă	de	aproximativ	
60-70	°C),	se	condensează	vaporii	de	apă	care	dacă	se	
combină	cu	alte	produse	ale	combustiei	provoacă	feno-
mene	de	coroziune	a	părților	din	metal.
Controlați	zilnic	dacă	sunt	semne	de	condensare	a	gazelor	
de	ardere	(lichid	negricios	pe	pardoseală,	în	spatele	apa-
ratului).	În	acest	caz	trebuie	utilizate	lemne	mai	uscate;	
controlați	funcționarea	pompei	de	recirculare,	temperatura	
gazelor	de	ardere	în	regim	redus	și	ridicați	temperatura	
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6.11 - MANUTENZIONE 

Pericolo !
Prima di eseguire qualsiasi intervento sulla 
caldaia, assicurarsi che la stessa ed i suoi 
componenti si siano raffreddati.  

Avvertenze 

Non	scaricare	mai	acqua	dall’impianto	anche	solo	par-
zialmente	se	non	per	ragioni	assolutamente	inderogabili.

Verificare	periodicamente	il	buon	funzionamento	e	l’inte-
grità	del	condotto	e/o	dispositivo	scarico	fumi.

Non	effettuare	pulizie	della	caldaia	e/o	delle	sue	parti	con	
sostanze	 facilmente	 infiammabili	 (es.	 benzina,	 alcool,	
etc.).
Non	lasciare	contenitori	di	sostanze	infiammabili	nel	locale	
dove	è	installata	la	caldaia.

Non	 effettuare	 la	 pulizia	 della	 centrale	 termica	 con	 la	
caldaia	in	funzione.

IMPORTANTE

Per	 la	 pulizia	 usare	 scovoli	 ed	aspiratori;	
se	 vengono	 usati	 stracci	 assicurarsi	 che	
vengano	recuperati	tutti.
Tenere	 unte	 viti	 e	 dadi	 e	 proteggerli	 con	
grasso.

PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA 
A LEGNA

Tutti i giorni

-	 Togliere	le	ceneri	dalla	culla	inferiore
-	 Rimuovere,	con	 l’aiuto	dell’attrezzo	 in	dotazione	alla	
caldaia,	il	letto	di	braci	in	modo	da	far	scendere	attra-
verso	le	fessure	della	griglia	le	ceneri	accumulate	nel	
magazzino	legna.	Questa	operazione	eviterà	l’otturarsi	
della	fessura	ed	il	conseguente	cattivo	funzionamento	
della	caldaia,	 l’operazione	è	da	effettuarsi	quando	la	
fiamma	diminuisce	molto,	prima	del	caricamento.

Tutte le settimane

-	 Rimuovere	accuratamente	da	ogni	punto	qualsiasi	resi-
duo	di	combustione	accumulato	nel	magazzino	legna.

-	 Pulire	con	lo	scovolo	in	dotazione	i	passaggi	triangolari	
del	focolare.

-	 Togliere	le	ceneri	contenute	nella	camera	fumo	attra-
verso	le	portine	laterali	utilizzando	il	raschietto.

-	 Assicurarsi	che	le	fessure	di	griglia	non	siano	otturate:	
se	lo	sono	liberare	i	passaggi	con	l’aiuto	dell’attizzatoio.

-	 Se	persiste	un	 funzionamento	anomalo	anche	dopo	
la	pulizia	come	descritto	sopra,	 la	causa	può	essere	
dovuta	ad	una	cattiva	distribuzione	dell’aria	secondaria.

In	questo	caso:	
1)	verificare	la	taratura	delle	aperture	di	adduzione	dell’aria	
secondo	le	indicazioni	suggerite	al	paragrafo	“Regola-
zione	dell’aria	di	combustione”.

2)	verificare	che	i	due	fori	di	adduzione	dell’aria	secondaria	
che	sboccano	nella	sede	di	griglia	non	siano	otturati:	in	
questo	caso	passare	con	uno	scovolo soffice	in	ciascun	

Ogni mese 

Controllare	il	funzionamento	del	by-pass.
Il	by-pass	permette,	all’apertura	della	porta	di	caricamento,	
la	messa	in	funzione	automatica	del	ventilatore,	l’aspira-
zione	dei	fumi	accumulati	nel	magazzino	legna	ed	il	loro	
invio	al	camino.
Il	 by-pass	 in	 definitiva	 consente	ai	 fumi	 di	 scaricare	al	
camino	senza	 fuoriuscire	dalla	porta	superiore	durante	
le	operazioni	di	accensione	e	di	caricamento.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA 
A LEGNA

Al	termine	di	ogni	stagione	di	riscaldamento	effettuare	una	
pulizia	generale	della	caldaia	avendo	cura	di	togliere	tutta	
la	cenere	dal	magazzino	legna.	
Durante	 la	 stagione	estiva	 tenere	 chiuse	 le	porte	della	
caldaia.

Pulizia ventilatore

ATTENZIONE: 
Questa operazione è di esclusiva compe-
tenza di personale abilitato in quanto una 
errata manutenzione può comprometterne 
il funzionamento.

Lunar 

Controlați	funcționarea	bypassului.
Bypassul	permite,	la	deschiderea	ușii	de	încărcare,	pu-
nerea	automată	 în	 funcțiune	a	 ventilatorului,	 aspirarea	
gazelor	de	ardere	acumulate	în	camera	de	depozitare	a	
lemnelor	și	trimiterea	acestora	către	coș.
Bypassul,	 în	 cele	din	urmă,	permite	gazelor	de	ardere	
să	fie	evacuate	prin	coș	fără	ca	acestea	să	iasă	prin	ușa	
superioară	în	timpul	operațiilor	de	aprindere	și	încărcare.

ÎNTREȚINEREA EXTRAORDINARĂ A APARATULUI 
PE LEMNE

La	sfârșitul	fiecărei	perioade	de	încălzire,	efectuați	o	cu-
rățare	generală	a	aparatului	având	grijă	să	scoateți	toată	
cenușa	din	camera	de	depozitare	a	lemnelor.	
În	timpul	verii	mențineți	închise	ușile	aparatului.

Curățarea ventilatorului

ATENȚIE: 
Această operație trebuie efectuată doar 
de personal autorizat, întrucât o întreți-
nere greșită poate pune în pericol modul 
de funcționare.

În	acest	caz:	
1)	verificați	calibrarea	deschizăturilor	de	admisie	a	aerului	
conform	indicațiilor	din	paragraful	''Reglarea	aerului	de	
combustie''.

2)	verificați	ca	cele	două	găuri	de	admisie	a	aerului	secun-
dar	care	dau	în	locașul	grilajului	să	nu	fie	obturate:	în	
acest	caz	treceți	cu	o	perie moale	prin	fiecare	conductă.

6.11 - ÎNTREȚINEREA 

Pericol !
Înainte de efectuarea oricărei intervenții 
asupra aparatului, asigurați-vă că atât 
acesta, cât și componentele sale s-au 
răcit.  

Atenționări 

Nu	goliți	niciodată	apa	din	 instalație,	nici	măcar	parțial,	
doar	dacă	este	absolut	necesar.

Verificați	periodic	buna	funcționare	și	integritatea	conduc-
tei	și/sau	a	dispozitivului	de	evacuare	a	gazelor	de	ardere.

Nu	 curățați	 aparatul	 și/sau	 componentele	 acestuia	 cu	
substanțe	ușor	inflamabile	(ex.	benzină,	alcool	etc.).
Nu	lăsați	recipiente	sau	substanțe	inflamabile	în	spațiul	
în	care	este	instalat	aparatul.

Nu	curățați	centrala	termică	cu	aparatul	în	funcțiune.

IMPORTANT

Pentru	 efectuarea	 curățării	 folosiți	 perii	 și	
aspiratoare;	dacă	folosiți	lavete,	asigurați-vă	
că	le-ați	îndepărtat	pe	toate.
Mențineți	șuruburile	și	piulițele	lubrifiate	și	
protejați-le	cu	grăsime.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA ORDINARĂ A 
APARATULUI 
PE LEMNE

Zilnic

-	 Înlăturați	cenușa	din	cuva	inferioară
-	 Înlăturați	patul	de	jar,	cu	ajutorul	uneltei	livrate	împreu-
nă	cu	aparatul,	pentru	a	provoca	căderea	prin	fantele	
grilajului	a	cenușii	acumulate	în	camera	de	depozitare	
a	lemnelor.	Această	operație	previne	înfundarea	fantei	
și	funcționarea	necorespunzătoare	a	aparatului;	ope-
rația	respectivă	trebuie	efectuată	atunci	când	flacăra	
se	reduce	mult,	înainte	de	încărcare.

Săptămânal

-	 Înlăturați	cu	grijă,	din	fiecare	punct,	reziduurile	de	com-
bustie	acumulate	în	camera	de	depozitare	a	lemnelor.

-	 Curățați	cu	ajutorul	periei	din	dotare	conductele	triun-
ghiulare	ale	camerei	de	ardere.

-	 Înlăturați	cenușa	din	camera	de	fum	prin	ușile	laterale	
folosind	răzuitorul.

-	 Asigurați-vă	că	fantele	grilajului	nu	sunt	obturate:	în	caz	
contrar	curățați-le	cu	ajutorul	vătraiului.

-	 Dacă	funcționarea	defectuoasă	persistă	chiar	și	după	
curățarea	descrisă	mai	sus,	cauza	poate	fi	distribuția	
greșită	a	aerului	secundar.
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6.12 - ELIMINAZIONE DELLE ANOMALIE

Segnalazione di allarme sonde:
In	caso	di	guasto	o	scollegamento	di	una	o	più	sonde	
di	 temperatura,	 la	centralina	segnala	 la	 loro	mancanza	
indicando	con	un	breve	beep	del	cicalino	il	numero	della	
sonda	mancante.	Per	eliminare	il	problema,	controllare	il	
collegamento	della	sonda	e/o	sostituirla.

Segnalazione di allarme massima temperatura caldaia:
Nel	caso	in	cui	la	caldaia	raggiungesse	la	massima	tem-
peratura	operativa,	 si	 attiva	 automaticamente	 l’allarme	
sonoro	ed	 il	 display	 lampeggia	per	 indicare	 lo	 stato	 di	
sicurezza;	 contestualmente	 la	 centralina	 attiva	 tutte	 le	
pompe	 che	 sono	 abilitate,	 secondo	 il	 tipo	 di	 impianto	
gestito,	in	maniera	da	smaltire	il	calore	in	eccesso.	Per	
tacitare	 l’allarme	 si	 può	premere	 il	 tasto	 di	 tacitazione	
Buzzer		 .

Segnalazione di allarme porta aperta caldaia:
All’apertura	della	porta	di	caricamanto	legna,	il	by-	pass	
collegato	meccanicamente	 si	 apre	 per	 permettere	 l’a-
spirazione	diretta	dei	 fumi	da	parte	del	 ventilatore	 che	
funzionerà	al	massimo	regime	in	modo	da	aspirare	i	fumi	
attraverso	il	by-pass.
Dopo	la	chiusura	della	porta	l’impianto	continua	a	lavorare	
in	modo	automatico	seguendo	la	logica	del	pannello		
strumenti.
Al	sistema	di	apertura	del	by-pass	è	collegato	un	microin-
terruttore	che	si	attiva	con	la	porta	aperta;	la	centralina	
inizierà	ad	emettere	una	serie	di	brevi	beep	ad	intervalli	
regolari	e	sulla	parte	inferiore	del	display	apparirà	il	mes-
saggio	“PORTA	CALDAIA	APERTA”.

•		 Il	ventilatore	funzionerà	al	massimo	regime	in	modo	da	
aspirare	i	fumi	attraverso	il	by-pass.

•		Dopo	la	chiusura	della	porta	l’impianto	continua	a	lavo-
rare	in	modo	automatico	seguendo	la	logica	del	pannello		

			strumenti.
Per	tacitare	il	segnale	è	sufficiente	richiudere	la	porta.
Si	ricorda	che	il	mantenimento	della	porta	aperta	per	lun-
ghi	periodi	“durante	le	ricariche”,	potrebbe	causare	una	
deformazione	della	ventola	aspirazione	fumi.

Misura anomala temperatura sonda:
Nel	caso	che	una	o	più	sonde	fornissero	delle	misure	ano-
male	di	temperatura,	provare	a	sostituirla/e;	si	consiglia	
anche	di	controllare	che	nessuna	tensione	arriviall’ingres-
so	di	un	eventuale	cronotermostato.
In	caso	di	letture	anomale	provare	a	scollegare	i	fili	all’in-
gresso	dell’eventuale	cronotermostato.

Intervento sicurezze:
In	corrispondenza	della	temperatura	di	consegna	dell’ac-
qua	di	caldaia	(PARAMETRO	0)	il	ventilatore	della	caldaia	
si	arresta.
Se	questa	temperatura	viene	superata	e	si	raggiunge	la	
temperatura	impostata	nel	PARAMETRO	2	viene	azionato	
un	segnale	acustico	di	allarme	e	tutte	le	pompe	vengono	
abilitate	al	funzionamento.
Un	abbassamento	della	temperatura	dell’acqua	dell’im-
pianto	comporta	un	ripristino	automatico	del	funzionamen-
to	della	caldaia;	se	invece	la	temperatura	aumenta	oltre	
il	valore	di	taratura	del	termostato	di	sicurezza	(100°C),	
le	 condizioni	 di	 funzionamento	normali	 devono	essere	
ripristinate	manualmente	riarmando	il	termostato	di	sicu-
rezza	stesso:	il	tasto	si	trova	nella	parte	laterale	Sx	del	
pannello	strumenti.

Mancanza di corrente:
La	sicurezza	è	garantita	dalla	valvola	di	scarico	termico	
(il	cui	montaggio	è	obbligatorio	per	 tutti	gli	apparecchi	
funzionanti	a	combustibile	solido)	che	smaltisce	l’inerzia	
in	eccesso.

Temperaturi anormale indicate de sondă:
În	 cazul	 în	 care	 una	 sau	mai	multe	 sonde	 furnizează	
măsurători	 anormale	de	 temperatură,	 încercați	 să	 o/le	
înlocuiți;	vă	recomandăm	de	asemenea	să	verificați	să	
nu	ajungă	niciun	fel	de	tensiune	la	intrarea	eventualului	
cronotermostat.
În	caz	de	citiri	anormale,	încercați	să	deconectați	firele	de	
la	intrarea	respectivului	cronotermostat.

Intervenție dispozitive de siguranță:
La	atingerea	 temperaturii	 de	 livrare	 a	 apei	 în	 centrală	
(PARAMETRUL	0)	ventilatorul	centralei	se	oprește.
Dacă	 această	 temperatură	 este	 depășită	 și	 se	 atinge	
temperatura	setată	în	PARAMETRUL	2,	se	activează	un	
semnal	acustic	de	alarmă	și	toate	pompele	sunt	puse	în	
funcțiune.
O	reducere	a	temperaturii	apei	din	instalație	implică	o	re-
pornire	automată	a	funcționării	centralei;	în	schimb,	dacă	
temperatura	crește	peste	valoarea	de	calibrare	a	termo-
statului	de	siguranță	(100°C),	trebuie	restabilite	manual	
condițiile	normale	de	 funcționare,	 rearmând	respectivul	
termostat	de	siguranță:	tasta	se	află	pe	partea	anterioară	
stânga	a	panoului	de	comandă.

Lipsă curent:
Securitatea	este	asigurată	de	supapa	de	evacuare	termică	
(a	cărei	montare	este	obligatorie	pentru	toate	aparatele	
care	 funcționează	 pe	 combustibil	 solid),	 care	 elimină	
inerția	în	exces.

Semnalare de alarmă sonde:
În	 cazul	 unui	 defect	 sau	a	deconectării	 uneia	 sau	mai	
multor	sonde	de	temperatură,	centrala	semnalează	lipsa	
acestora	indicând	printr-un	bip	scurt	al	semnalizatorului	
acustic	numărul	sondei	lipsă.	Pentru	a	elimina	problema,	
controlați	conexiunea	sondei	și/sau	înlocuiți-o.

Semnalare de alarmă maximă temperatură centrală:
În	cazul	în	care	centrala	atinge	temperatura	maximă	de	
funcționare,	se	activează	automat	alarma	sonoră	și	dis-
play-ul	se	aprinde	intermitent	pentru	a	indica	starea	de	
siguranță;	simultan,	centrala	activează	toate	pompele	care	
sunt	abilitate,	 în	 funcție	de	 tipul	de	 instalație	gestionat,	
pentru	a	elimina	căldura	în	exces.	Pentru	a	opri	alarma	se	
poate	apăsa	tasta	de	încetare	a	semnalului	acustic		 .

Semnalare de alarmă ușă centrală deschisă:
La	deschiderea	ușii	de	încărcare	a	lemnelor,	by-pass-ul	
conectat	mecanic	se	deschide	pentru	a	permite	aspirarea	
directă	a	gazelor	de	ardere	de	către	ventilatorul	care	va	
funcționa	la	regim	maxim	astfel	încât	să	aspire	gazele	de	
ardere	prin	intermediul	by-pass-ului.
După	 închiderea	ușii	 instalația	continuă	să	 funcționeze	
automat	urmând	logica	panoului	de		
comenzi.
La	sistemul	de	deschidere	a	by-pass-ului	este	conectat	
un	microîntrerupător	 care	 se	 activează	 când	 ușa	 este	
deschisă;	centrala	va	începe	să	emită	o	serie	de	semnale	
sonore	scurte	la	intervale	regulate,	iar	în	partea	inferioa-
ră	 a	 display-ului	 va	 apărea	mesajul	 „UȘĂ	CENTRALĂ	
DESCHISĂ”.

•		Ventilatorul	va	funcționa	la	regim	maxim	pentru	a	aspira	
gazele	de	ardere	prin	intermediul	by-pass-ului.

•		După	închiderea	ușii	instalația	continuă	să	funcționeze	
automat	urmând	logica	panoului	de		

			comenzi.
Pentru	a	opri	semnalul	este	suficient	să	închideți	ușa.
Vă	reamintim	că	menținerea	ușii	deschise	pe	perioade	
îndelungate	 „în	 timpul	 încărcărilor”,	 poate	 cauza	o	 de-
formare	a	ventilatorului	de	aspirare	a	gazelor	de	ardere.

6.12 - ELIMINAREA ANOMALIILOR



Unical	declina	ogni	responsabilità	per	le	possibili	inesattezze	se	dovute	ad	errori	di	trascrizione	o	di	stampa.	
Si	riserva	altresì	il	diritto	di	apportare	ai	propri	prodotti	quelle	modifiche	che	riterrà	necessarie	o	utili,	senza	pregiudicarne	le	caratteristiche	essenziali.

	 	 46033	casteldario	-	mantova	-	italia	-	tel.	+39	0376	57001	-	fax	+39	0376	660556	
info@unical-ag.com	-	export@unical-ag.com	-	www.unical.eu

AG S.p.A.

41
16
2D

1	
-	1

a 	e
di
zi
on
e	
08
/2
1

www.unical.euwww.unical.eu

	 	 46033	casteldario	-	mantova	-	italia	-	tel.	+39	0376	57001	-	fax	+39	0376	660556	
info@unical-ag.com	-	export@unical-ag.com	-	www.unical.eu

Unical	declină	orice	responsabilitate	pentru	posibile	inexactități	apărute	din	cauza	erorilor	de	transcriere	sau	de	tipărire.	
De	asemenea,	își	rezervă	dreptul	de	a	aduce	propriilor	produse	acele	modificări	pe	care	le	va	considera	necesare	sau	utile,	fără	a	aduce	prejudicii	caracteristicilor	esențiale.

41
16
2D

1R
O
	-	
1a
	e
di
ția
	0
2/
22

AG S.p.A.


