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Attenzione il presente manuale contiene istruzioni ad uso esclusivo dell’installatore 
e/o del manutentore professionalmente qualificato, in conformità alle leggi vigenti.
Il responsabile dell’impianto NON è abilitato a intervenire sulla caldaia.
Nel caso di danni a persone, animali o cose derivanti dalla mancata osservanza delle 
istruzioni contenute nei manuali forniti a corredo con la caldaia, il costruttore non 
può essere considerato responsabile   

Atenție: acest manual conține instrucțiuni care trebuie folosite exclusiv de către in-
stalator și/sau de către o persoană competentă, în conformitate cu legile în vigoare.
Responsabilul cu instalația NU este autorizat să intervină asupra centralei.
Producătorul nu poate fi considerat responsabil pentru daunele aduse persoanelor, 
animalelor sau bunurilor rezultate în urma nerespectării instrucțiunilor din manualele 
livrate împreună cu aparatul   
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INfORMAZIONI gENERALI

1.1 - AVVERTENZE gENERALI

Il libretto d’istruzioni costituisce parte integrante ed essenzia-
le del prodotto e dovrà essere conservato dal responsabile 
dell’impianto. 

Leggere attentamente le avvertenze contenute nel libretto in 
quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza 
di installazione, l’uso e la manutenzione. 

Conservare con cura il libretto per ogni ulteriore consultazione. 

L’installazione e la manutenzione del vostro apparecchio devono 
essere effettuate in ottemperanza alle norme vigenti, secondo 
le istruzioni del costruttore, a regola d’arte e da personale qua-
lificato ed abilitato ai sensi di legge. 
gli impianti per la produzione di acqua calda ad uso sanitario 
dEVONO essere costruiti nella loro interezza con materiali con-
formi al d.M. 174/2004 (rubinetterie, tubazioni, raccordi ecc...).

Per personale professionalmente qualificato s’intende, quello 
avente specifica competenza tecnica nel settore dei componenti 
di impianti di riscaldamento ad uso civile, produzione di acqua 
calda ad uso sanitario e manutenzione. Il personale dovrà avere 
le abilitazioni previste dalla legge vigente. 

Un’errata installazione o una cattiva manutenzione possono 
causare danni a persone, animali o cose, per i quali il costruttore 
non è responsabile.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manu-
tenzione, disinserire l’apparecchio dalla rete di alimentazione 
agendo sull’interruttore dell’impianto e/o attraverso gli appositi 
organi di intercettazione. 

Non ostruire i terminali dei condotti di ventilazione. 
In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell’apparecchio, 

disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione 
o di intervento diretto. Rivolgersi esclusivamente a personale 
abilitato ai sensi di legge. 

L’eventuale riparazione dei prodotti dovrà essere effettuata 
solamente da personale autorizzato da Unical, utilizzando 
esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto 
sopra può compromettere la sicurezza dell’apparecchio e il 
decadimento della garanzia. 

Per garantire l’efficienza dell’apparecchio e per il suo corretto 
funzionamento è indispensabile far effettuare da personale 
abilitato la manutenzione annuale. 

Allorché si decida di non utilizzare l’apparecchio, si dovranno 
rendere innocue quelle parti suscettibili di causare potenziali 
fonti di pericolo. 

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. 

Per tutti gli apparecchi con optional o kit (compresi quelli elettrici) 
si dovranno utilizzare solo accessori originali. 

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il 
quale è stato espressamente previsto. 
Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

1
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INFORMAȚII GENERALE

1.1 - RECOMANDăRI GENERALE

Manualul de instrucțiuni reprezintă parte integrantă și esențială 
a produsului; acesta trebuie păstrat de către responsabilul cu 
instalația. 

Citiți cu atenție recomandările conținute în manual, deoarece 
vă oferă informații importante referitoare la siguranța instalării, 
utilizării și întreținerii. 

Păstrați cu grijă acest manual pentru consultarea ulterioară. 

Operațiile de instalare și întreținere a aparatului trebuie 
efectuate în conformitate cu normele în vigoare, conform 
instrucțiunilor producătorului și de către personal calificat 
și autorizat din punct de vedere legal. 
Instalațiile pentru producerea apei calde de consum TRE-
BUIE produse în întregime din materiale conforme cu pre-
vederile D.M. 174/2004 (robinete, conducte, racorduri etc...).

Prin personal calificat se are în vedere personalul care deți-
ne competențe tehnice specifice în domeniul componentelor 
instalațiilor de încălzire pentru uz casnic, al producției de 
apă caldă de consum și în domeniul întreținerii. Personalul 
trebuie să dețină autorizațiile prevăzute de legea în vigoare. 

O instalare greșită sau o întreținere defectuoasă poate cauza 
daune persoanelor, animalelor sau bunurilor, daune pentru care 
producătorul nu este responsabil.

Înainte de efectuarea oricărei operațiuni de curățare sau întreți-
nere, deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie 
electrică acționând asupra întrerupătorului instalației și/sau prin 
intermediul organelor corespunzătoare de separare. 

Nu blocați extremitățile conductelor de aerisire. 
În caz de defectare și/sau funcționare defectuoasă a aparatului, 

dezactivați-l și nu încercați să îl reparați sau să interveniți direct 
asupra acestuia. Apelați numai la personalul autorizat. 

Eventualele operațiuni de reparare a produselor trebuie efec-
tuate doar de personalul autorizat de către Unical, cu utilizarea 
exclusivă a pieselor de schimb originale.. Nerespectarea indica-
țiilor de mai sus poate compromite siguranța aparatului și poate 
duce la anularea garanției. 

Pentru a garanta eficiența aparatului și funcționarea corectă a 
acestuia este indispensabilă efectuarea operațiunilor de întreți-
nere anuală de către personalul autorizat. 

Dacă decideți să nu utilizați imediat aparatul, faceți în așa fel 
încât părțile care ar putea prezenta potențiale surse de pericol 
să devină nepericuloase. 

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. 

Pentru toate aparatele cu extra-opțiuni sau kit-uri (inclusiv cele 
electrice) trebuie utilizate doar accesorii originale. 

Acest aparat trebuie utilizat doar în scopurile pentru care a fost 
proiectat. 
Orice altă utilizare va fi considerată improprie și, prin urmare, 
periculoasă.
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1.2 - SIMBOLOgIA UTILIZZATA NEL MANUALE

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

1.3 - USO CONfORME dELL’APPARECChIO

L’apparecchio fIREX 2S è stato costruito sulla base del livello attuale della tecnica e delle riconosciute regole tec-
niche 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 in 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.
Un utilizzo secondo gli scopi previsti prevede anche che ci si attenga scrupolosamente alle istruzioni del presente 
manuale.

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 areazione 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 ogni due anni (come da legge nazionale).

• 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.

1.4 - INfORMAZIONI dA fORNIRE AL RESPONSABILE dELL’IMPIANTO

NOTA!
Suggerimenti 
per l’utenza

ATTENZIONE!
Possibile situazione 

pericolosa per il prodotto 
e l’ambiente

PERICOLO!
grave pericolo per 

l’incolumità e la vita
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PERICOL!
Pericol grav pentru 
integritate și viață

ATENȚIE!
Situație potențial 

periculoasă pentru produs 
și mediu

NOTă!
Sfaturi 

pentru utilizatori

1.4 - INFORMAȚII CARE TREBUIE FURNIzATE RESPONSABILULUI CU INSTALAȚIA

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 arderii 
o dată la doi ani (conform normelor 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.

1.3 - DESTINAȚIA DE UTILIzARE A APARATULUI

Aparatul FIREX 2S a fost produs conform nivelului actual al tehnicii și regulilor tehnice de siguranță recu-
noscute. 
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 utilizare va fi considerată improprie. 
UNICAL nu își asumă responsabilitatea pentru daunele rezultate în urma unei utilizări necorespunzătoare.
Utilizarea aparatului în conformitate cu scopurile pentru care a fost realizat, prevede respectarea cu strictețe 
a instrucțiunilor din acest manual.

1.2 - SIMBOLURI UTILIzATE ÎN ACEST MANUAL

În timpul citirii acestui manual, acordați atenție deosebită părților marcate cu următoarele simboluri:  
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1.5 - AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

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

PERICOLO!
Lavori di manutenzione o riparazioni della caldaia devono essere eseguiti da personale professionalmente quali-
ficato, 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 aria, acqua e corrente elettrica 
- al condotto fumi, alla valvola di sicurezza e alla sua tubazione di scarico 
- agli elementi costruttivi che influiscono sulla sicurezza operativa dell’apparecchio

Attenzione!
Per stringere o allentare i raccordi a vite, utilizzare esclusivamente delle chiavi a forcella (chiavi fisse) adeguate.
L’utilizzo non conforme e/o gli attrezzi non adeguati possono provocare dei danni (per es. fuoriuscite di acqua o 
di gas).

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.

ATTENZIONE!
L’apparecchio non deve essere usato da persone con ridotte capacità fisiche, mentali e sensoriali, senza esperien-
za e conoscenza. Queste persone devono essere precedentemente istruite e sorvegliate durante le operazioni di 
manovra. I bambini devono essere sorvegliati affinchè non giochino con l’apparecchio. 
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ATENȚIE!
Aparatul nu trebuie utilizat de către persoane cu capacități fizice, mentale și senzoriale reduse sau lipsite de 
experiență și cunoștințe. Aceste persoane trebuie mai întâi instruite și supravegheate în timpul operațiilor 
de manipulare. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. 

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 răspunzător.

PERICOL!
Intervențiile de întreținere sau reparație a aparatului trebuie efectuate de personal calificat și autorizat de 
către Unical; se recomandă încheierea 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 aer, apă și energie electrică 
- conductei de gaze de ardere, supapei de siguranță și conductei de evacuare 
- celorlalte componente care influențează siguranța funcționării aparatului

Atenție!
Pentru strângerea sau slăbirea racordurilor cu șurub, folosiți doar chei fixe potrivite.
Utilizarea necorespunzătoare și/sau echipamentele neadecvate pot cauza daune (de exemplu, scurgeri de apă sau 
de gaz).

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.

1.5 - RECOMANDăRI PRIVIND SIGURANȚA
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1.6 - TARghETTA dEI dATI TECNICI

La targhetta dati tecnici è adesiva ed è inserita nella busta do-
cumenti; dovrà essere applicata ad un fianco del mantello, sul 
lato esterno, a cura dell’installatore.

Il numero di matricola della caldaia è riportato su una targhetta 
rivettata sulla piastra anteriore del corpo (lato anteriore inferiore 
destro). 
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Numărul de serie al aparatului este indicat pe o plăcuță 
nituită pe placa anterioară a corpului (în partea inferioară 
dreaptă). 

1.6 - PLăCUȚA CU DATE TEHNICE

Plăcuța cu date tehnice este adezivă și este introdusă în 
plicul cu documente; aceasta va fi aplicată pe o latura ex-
ternă a mantalei, în grija instalatorului.

NR. SERIE

Legendă

LEMN

Anul

PELEȚI

Țara de destinație

Simbol
(Model)

(NR. SERIE) (*))

Anul
(Combustibil)

tip:

(Reglare 

Combustibil

Reglare Qn

Clasă combustibil:

Eficiență boiler

Limite de emisii

Clasa (Stoc)

Modelul centralei

Combustibil

Putere utilă nominală

1 - LEMNE

Putere termică

Organismul de supraveghere CE

Specificații CENTRALĂ

D.H.W. TANK data:

Presiune maximă de funcționare

Presiune maximă de funcționare

Clasa de eficiență

2 - PELEȚI

Debit caloric reglat la ...

Număr de Identificare Produs

Conținut de apă caldă [ I ]

Conținut de apă caldă [ I ]

Clasa de combustibil

Temperatură maximă de funcționare

Temperatură maximă de funcționare

Clasa de emisii

Alimentarea cu energie electrică

Anul de fabricație

Numărule de serie: a se ve-
dea pe corpul centralei

(Stoc)

Clasificare

Stoc

Stoc

Clasa

tip:
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2 CARATTERISTIChE TECNIChE 
E dIMENSIONI

2.1 - CARATTERISTIChE TECNIChE

Il generatore di calore mod. fIREX 2S è una caldaia in acciaio 
funzionante a legna, a gasificazione totale, a fiamma rovesciata, 
con camera di combustione in depressione.

Viene fornita nei seguenti modelli:

fIREX 2S 34 
fIREX 2S 45
fIREX 2S 55

dESCRIZIONE dEI COMPONENTI:
• Corpo caldaia in acciaio con camera di combustione parzial-

mente rivestita da refrattario
• Bruciatore in refrattario
• Canali fumo orizzontali
• Porta anteriore di caricamento legna rivestita da refrattario
• Porta inferiore rivestita da refrattario completa di regolazioni 

arie di combustione e munita di spia controllo fiamma 
• Camera fumo posteriore con portine laterali di ispezione e 

pulizia ceneri
• Evacuazione fumi con ventilatore modulante in aspirazione
• Scambiatore di sicurezza 
• Corpo caldaia coibentato con pannelli di lana minerale dello 

spessore di 50 mm
• Mantello in lamiera verniciato a polveri

COMPONENTI PANNELLO STRUMENTI:
• Interruttore generale con segnalazione luminosa di presenza 

di tensione
• Termostato di sicurezza in caso di sovratemperatura caldaia  
• Fusibile generale
• Display

2.1 - CARACTERISTICI TEHNICE

Generatorul de căldură modelul FIREX 2S este un aparat pro-
dus din oțel care funcționează pe lemne, cu gazificare totală, 
cu flacără inversă și cu camera de combustie în depresiune.

Sunt livrate următoarele modele:

FIREX 2S 34 
FIREX 2S 45
FIREX 2S 55

DESCRIEREA ELEMENTELOR COMPONENTE:
• Corpul aparatului este din oțel și are camera de combustie 

parțial acoperită cu material refractar
• Arzător din material refractar
• Canale orizontale de fum
• Ușă anterioară de încărcare a lemnelor acoperită cu material 

refractar
• Ușă inferioară acoperită cu material refractar dotată cu dis-

pozitive de reglare a aerului de combustie și vizor de control 
a flăcării 

• Cameră posterioară de fum cu ușițe laterale de inspecție și 
de curățare a cenușii

• Sistem de evacuare a gazelor de ardere cu ventilator mo-
dulant de aspirare

• Schimbător de siguranță 
• Corpul aparatului izolat cu panouri din vată minerală cu 

grosimea de 50 mm
• Manta din tablă vopsită cu pulberi

COMPONENTE PANOU DE COMENzI:
• Întrerupător general cu semnalizare luminoasă a prezenței 

tensiunii
• Termostat de siguranță în caz de supraîncălzire a centralei  
• Siguranță generală
• Display

CARACTERISTICI TEHNICE 
ȘI DIMENSIUNI2
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2.2 - dIMENSIONI E COLLEgAMENTI IdRAULICI

T7T8

1. Pannello strumenti
2. Regolazione aria primaria 
3. Regolazione aria secondaria
4. Spia controllo fiamma 
5.  Portine pulizia
6. Camera fumo posteriore
7. Porta di caricamento
8. Ventilatore modulante
9. Porta inferiore d’ispezione e pulizia

DIMENSIONI
A
B
C
D
E
F
G

510
680

610
680

610
880

1230 1380
190
81

190
78

1025
628

1380
190
81

11501150
628 828

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

ATTACCHI          T1 - T2
T5
T6
T3 - T4 - T7 - T8

UNI ISO 228/1
(Ø mm)

UNI ISO 228/1

G 1¼
150
G ½
G ½

G 1½
200
G ½
G ½UNI ISO 228/1

H 65 65(mm)
G 1½
200
G ½
G ½

65

fIREX 2S 34 fIREX 2S 45 fIREX 2S 55

T1. Mandata riscaldamento
T2. Ritorno riscaldamento
T3. Pozzetto sonda termostato di sicurezza, sonda mandata caldaia
T4. Attacco per eventuale pozzetto sonda valvola scarico termico
T5. Attacco camino
T6. Attacchi scambiatore di sicurezza
T7.  Scarico caldaia
T8.  Attacco sonda ritorno

T7T8

T1.	 Tur	instalație	de	încălzire
T2.	 Retur	instalație	de	încălzire
T3.	 Puț	sondă	termostat	de	siguranță,	sondă	de	tur	centrală
T4.	 Racord	pentru	puțul	sondei	supapei	de	evacuare	termică
T5.	 Racordul	coșului	de	fum
T6.	 Racordurile	schimbătorului	de	siguranță
T7.		 Evacuare	centrală
T8.		 Racord	sondă	retur

fIREX 2S 55fIREX 2S 45fIREX 2S 34

65

G ½
G ½
200

G 1½
(mm) 6565H

UNI ISO 228/1 G ½
G ½
200

G 1½

G ½
G ½
150

G 1¼

UNI ISO 228/1
(Ø mm)

UNI ISO 228/1

T3 - T4 - T7 - T8
T6
T5

RACORDURI          T1 - T2

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

828628
1150 1150

81
190

1380

628
1025
78

190
81

190
13801230

880
610

680
610

680
510

G
F
E
D
C
B
LA
DIMENSIUNI

1.	Panou	de	comenzi
2.	Reglare	a	aerului	primar	
3.	Reglare	a	aerului	secundar
4.	Vizor	de	control	a	flăcării	
5.		Ușițe	pentru	curățare
6.	Cameră	fum	posterioară
7.	Ușă	de	încărcare
8.	Ventilator	modulant
9.	Ușă	inferioară	de	inspecție	și	curățare

2.2 - DIMENSIUNI ȘI RACORDăRI HIDRAULICE
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fIREX 2S 34 fIREX 2S 45 fIREX 2S 55MOdELLI

POTENZA UTILE MASSIMA* (kW) 30,6 40,1 49,10

POTENZA MASSIMA FOCOLARE (kW) 34,2 45,0 55,16

*  Potenza ottenuta con legna di buona qualità contenente il 15% di umidità.

** Considerato un fabbisogno di potenza termica di 34 kW/m3  

PERDITE DI CARICO LATO ACQUA (10K)
PERDITE DI CARICO LATO ACQUA (20K)

CONTENUTO ACQUA CALDAIA
PESO CALDAIA A VUOTO
POTENZA MASSIMA ASSORBITA
POTENZA ASSORBITA IN STAND-BY

CLASSE CALDAIA SECONDO EN 303-5 (2012)

(m c.a. - Pa) 0,2 - 1961 0,4 - 3922 0,5 - 4903
0,07 - 4860,07 - 4860,05 - 490(m c.a. - Pa)

(l)
(kg)
(W)
(W)

59
363
146
5

71
475
146
5

93
623
146

5

5 5 5

DURATA COMBUSTIONE

VOLUME MAGAZZINO LEGNA

PRESSIONE MAX ESERCIZIO

APERTURA DI CARICAMENTO
LUNGHEZZA TRONCHETTI LEGNA

(h) 5 6 6

218160108(l)

(bar)

(mm)
(cm)

3

334 x 419
50

3

434 x 519
50

3

434 x 519
70

LIVELLO DI RUMORE (dB) <50 <50 <50

TIRAGGIO MINIMO RICHIESTO AL CAMINO (Pa) 20 20 20
TEMPERATURA DI MANDATA MIN. (°C) 70 70 70
TEMPERATURA DI MANDATA MAX. (°C) 85 85 85
TEMPERATURA MIN. DI RITORNO (°C) 55 55 55

TEMPERATURA FUMI CARICO NOMINALE (°C) 171 177 178
PORTATA MASSICA FUMI CARICO NOMINALE (kg/s) 0,02 0,026 0,032

RENDIMENTO (%) 89,5 89,1 89,1

O2 (%) 4,73 5,10 6,10

CO2 (%) 13,9 13,74 13,6

2.3 - dATI TECNICI

CO 10% (mg/Nm3) 361 469 367

CO 13% (mg/Nm3) 262 341 267

NOx 10% (mg/Nm3) 180 183 189

NOx 13% (mg/Nm3) 131 133 137

Hc 10% (mg/Nm3) 1,1 10 11

Hc 13% (mg/Nm3) 0,8 7,3 8

Polveri 10% (mg/Nm3) 27 25 27

Polveri 13% (mg/Nm3) 19 18 19

CARATTERISTICHE COMBUSTIBILE Vedere par. 2.7

VOLUME ACCUMULATORE TERMICO (Consigliato)
(Se Qmin > 30% di Qn)

(l) 1256 1682 2089

TEMPERATURA MAX. ACQUA DI ALIMENTAZIONE
SCAMBIATORE DI SICUREZZA 

(°C) 15 15 15

PRESSIONE ACQUA DI ALIMENTAZIONE
SCAMBIATORE DI SICUREZZA 

(bar) 1,5 1,5 1,5

FUNZIONAMENTO CALDAIA CON VENTILATORE
FUNZIONAMENTO CAMERA COMBUSTIONE IN DEPRESSIONE
FUNZIONAMENTO IN CONDENSAZIONE NO

VOLUME MASSIMO RISCALDABILE ** (m3) 876 1149 140814081149876(m3)VOLUM DE ÎNCĂLZIRE MAXIM **

NUFUNCȚIONARE ÎN CONDENSARE 
ÎN DEPRESIUNEFUNCȚIONAREA CAMEREI DE ARDERE
CU VENTILATORFUNCȚIONAREA APARATULUI

1,51,51,5(bar)PRESIUNEA APEI DE ALIMENTARE A
SCHIMBĂTORULUI DE SIGURANȚĂ 

151515(°C)TEMPERATURA MAX. A APEI DE ALIMENTARE A
SCHIMBĂTORULUI DE SIGURANȚĂ 

208916821256(l)VOLUMUL ACUMULATORULUI TERMIC 
(Recomandat)(Dacă Qmin > 30% decât Qn)

Vezi par. 2.7CARACTERISTICI ALE COMBUSTIBILULUI

191819(mg/Nm3)Pulberi 13% 

272527(mg/Nm3)Pulberi 10%

87,30,8(mg/Nm3)Hc 13% 

11101,1(mg/Nm3)Hc 10%

137133131(mg/Nm3)NOx 13% 

189183180(mg/Nm3)NOx 10%

267341262(mg/Nm3)CO 13% 

367469361(mg/Nm3)CO 10%

2.3 - dATE TEhNICE

13,613,7413,9(%)CO2

6,105,104,73(%)O2

89,189,189,5(%)RANDAMENT

0,0320,0260,02(kg/s)DEBIT MASIC GAZE DE ARDERE LA SARCINĂ NOMINALĂ
178177171(°C)TEMPERATURA GAZELOR DE ARDERE LA SARCINĂ NOMINALĂ

555555(°C)TEMPERATURĂ MIN. DE RETUR
858585(°C)TEMPERATURĂ MAX. DE TUR
707070(°C)TEMPERATURĂ MIN. DE TUR
202020(Pa)TIRAJ MINIM NECESAR AL COȘULUI

<50<50<50(dB)NIVEL DE ZGOMOT

70
434 x 519

3

50
434 x 519

3

50
334 x 419

3

(cm)
(mm)

(bar)

(l) 108 160 218

665(h)

LUNGIMEA LEMNELOR
DESCHIDERE PENTRU ÎNCĂRCARE

PRESIUNE MAXIMĂ DE FUNCȚIONARE

VOLUM CAMERĂ DEPOZIT LEMNE

DURATA COMBUSTIEI

555

5
146
623
93

5
146
475
71

5
146
363
59

(W)
(W)
(kg)
(l)

(m c.a. - Pa) 0,05 - 490 0,07 - 486 0,07 - 486
0,5 - 49030,4 - 39220,2 - 1961(m c.a. - Pa)

CLASA APARATULUI CONFORM EN 303-5 (2012)

PUTERE ABSORBITĂ ÎN STAND-BY
PUTERE MAXIMĂ ABSORBITĂ
GREUTATE APARAT GOL
CONȚINUT DE APĂ A APARATULUI

PIERDERI DE SARCINĂ PARTEA APĂ (20K)
PIERDERI DE SARCINĂ PARTEA APĂ (10K)

*  Putere obținută cu lemn de calitate bună cu un conținut de umiditate de 15%.

** Având în vedere un necesar de putere termică de 34 kW/m3  

55,1645,034,2(kW)PUTERE MAXIMĂ CAMERĂ DE ARDERE 

49,1040,130,6(kW)PUTERE UTILĂ MAXIMĂ* 

MOdELE fIREX 2S 55fIREX 2S 45fIREX 2S 34
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2.3.1 - DATI TECNICI SECONDO DIRETTIVA ErP  

FIREX 2S 34 
Combustibile Combustibile 

preferito 
(uno solo):

Altri 
combustibili 

idonei:

Emissioni stagionali 
mg / m³ 10%

PM OGC CO NOX
Tronchi tenore di umidità ≤ 25 % X 27 1,1 361 180
Trucioli, tenore di umidità 15-35 %
Trucioli, tenore di umidità > 35 %
Legno compresso sotto forma di pellet 
o bricchette
Segatura, tenore di umidità ≤ 50 %
Altra biomassa lignea
Biomassa non lignea
Carbone bituminoso
Lignite (inclusi bricchette)
Coke
Antracite
Bricchette di miscela di combustibili fossili
Altri combustibili fossili
Bricchette di miscela di biomassa (30-70 %) 
e combustibili fossilii
Altre miscele di biomassa e combustibili fossili

Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto 
riguarda l’etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi 
di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (1).

Caratteristiche del funzionamento con il combustibile preferito:
Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente ηs [%]: 79 
Indice di efficienza energetica IEE:  117

Voce Simbolo Valore U.M. Voce Simbolo Valore U.M.
Potenza termica Utile Efficienza  Utile
Alla potenza
termica nominale Pn 30,62 kW Alla potenza termica 

nominale ηn 83,4 %

Al [30 %/50 %] della po-
tenza termica nominale, 
se pertinente

Pp n.p kW
Al [30 %/50 %] della 
potenza termica no-
minale, se pertinente

ηp n.p %

Per le caldaie di cogenerazione a combustibile solido: 
Efficienza elettrica

Consumo ausiliario di elettricità
Alla potenza termica 
nominale elmax 0,146 kW

Alla potenza termica 
nominale ηel,n n.p %

Al [30 %/50 %] della 
potenza termica no-
minale, se pertinente

elmin 0,000 kW

Se del caso, dell’apparecchiatura 
integrata per l’abbattimento delle 
emissioni secondarie

 n.p. kW

In modo stand-by PSB 0,005 kW

 FIREX 2S 34 
Tipo di caricamento manuale
Volume puffer carico manuale  l. 1256 Volume puffer carico automatico l.  612
Tipo di caldaia non a condensazione
Cogenerazione NO
Caldaia combinata NO

 FIREX 2S 34 
Tip de încărcare manual
Volum puffer încărcare manuală  l. 1256 Volum puffer încărcare automată l.  612
Tipul centralei fără condensare
Cogenerare NU
Centrală combinată NU

Rubrică Simbol Valoare U.M. Rubrică Simbol Valoare U.M.
Putere termică utilă Eficiență Utilă
La puterea
termică nominală Pn 30,62 kW La puterea termică 

nominală ηn 83,4 %

La [30 %/50 %] din pu-
terea termică nominală, 
dacă se aplică

Pp n.p kW
La [30 %/50 %] din 
puterea termică nomi-
nală, dacă se aplică

ηp n.p %

În cazul centralelor de cogenerare cu combustibil solid: 
Eficiență electrică

Consum auxiliar de electricitate
La puterea termică 
nominală elmax 0,146 kW

La puterea termică 
nominală ηel,n n.p %

La [30 %/50 %] din 
puterea termică nomi-
nală, dacă se aplică

elmin 0,000 kW

Dacă este cazul, al aparaturii in-
tegrate pentru reducerea emisiilor 
secundare

 n.p kW

În stand-by PSB 0,005 kW

Caracteristicile funcționării cu combustibilul preferat:
Eficiența energetică sezonieră de încălzire ambientală ηs [%]: 79 
Indice de eficiență energetică IEE:  117

Regulamentul delegat (UE) 2015/1187 al Comisiei, din 27 aprilie 2015, de completare a Directivei 2010/30/UE în ceea ce 
privește etichetarea energetică a centralelor cu combustibil solid și a ansamblurilor de centrale cu combustibil solid, instalații de 
încălzire suplimentare, regulatoare de temperatură și dispozitive solare (1).

FIREX 2S 34 
Combustibil Combustibil 

preferat 
(doar unul):

Altele 
combustibili 

adecvați:

Emisii sezoniere 
mg / m³ 10%

PM OGC CO NOX
Bușteni grad de umiditate ≤ 25 % X 27 1,1 361 180
Așchii, grad de umiditate 15-35 %
Așchii, grad de umiditate > 35 %
Lemn comprimat sub-formă de peleți 
sau brichete
Rumeguș, grad de umiditate ≤ 50 %
Alte tipuri de biomasă lemnoasă
Biomasă non-lemnoasă
Cărbune bituminos
Lignit (inclusiv brichete)
Cocs
Antracit
Brichete din amestec de combustibili fosili
Alți combustibili fosili
Brichete din amestec de biomasă (30-70 %) 
și combustibili fosili
Alte amestecuri de biomasă și combustibili 
fosili

2.3.1 - DATE TEHNICE CONFORM DIRECTIVEI ErP  
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FIREX 2S 45
Combustibile Combustibile 

preferito 
(uno solo):

Altri 
combustibili 

idonei:

Emissioni stagionali 
mg / m³ 10%

PM OGC CO NOX
Tronchi tenore di umidità ≤ 25 % X 25 10 469 183
Trucioli, tenore di umidità 15-35 %
Trucioli, tenore di umidità > 35 %
Legno compresso sotto forma di pellet 
o bricchette

 

Segatura, tenore di umidità ≤ 50 %
Altra biomassa lignea
Biomassa non lignea
Carbone bituminoso
Lignite (inclusi bricchette)
Coke
Antracite
Bricchette di miscela di combustibili fossili
Altri combustibili fossili
Bricchette di miscela di biomassa (30-70 %) 
e combustibili fossilii
Altre miscele di biomassa e combustibili fossili

Voce Simbolo Valore U.M. Voce Simbolo Valore U.M.
Potenza termica Utile Efficienza  Utile
Alla potenza
termica nominale Pn 40,1 kW Alla potenza termica 

nominale ηn 82,9 %

Al [30 %/50 %] della po-
tenza termica nominale, 
se pertinente

Pp n.p kW
Al [30 %/50 %] della 
potenza termica no-
minale, se pertinente

ηp n.p %

Per le caldaie di cogenerazione a combustibile solido: 
Efficienza elettrica

Consumo ausiliario di elettricità
Alla potenza termica 
nominale elmax 0,146 kW

Alla potenza termica 
nominale ηel,n n.p %

Al [30 %/50 %] della 
potenza termica no-
minale, se pertinente

elmin 0,000 kW

Se del caso, dell’apparecchiatura 
integrata per l’abbattimento delle 
emissioni secondarie

 n.p. kW

In modo stand-by PSB 0,005 kW

 FIREX 2S 45 
Tipo di caricamento manuale
Volume puffer carico manuale  l. 1682 Volume puffer carico automatico l.  802
Tipo di caldaia non a condensazione
Cogenerazione NO
Caldaia combinata NO

Caratteristiche del funzionamento con il combustibile preferito:
Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente ηs [%]: 79 
Indice di efficienza energetica IEE:  116

Caracteristicile funcționării cu combustibilul preferat:
Eficiența energetică sezonieră de încălzire ambientală ηs [%]: 79 
Indice de eficiență energetică IEE:  116

 FIREX 2S 45 
Tip de încărcare manual
Volum puffer încărcare manuală  l. 1682 Volum puffer încărcare automată l.  802
Tipul centralei fără condensare
Cogenerare NU
Centrală combinată NU

Rubrică Simbol Valoare U.M. Rubrică Simbol Valoare U.M.
Putere termică utilă Eficiență Utilă
La puterea
termică nominală Pn 40,1 kW La puterea termică 

nominală ηn 82,9 %

La [30 %/50 %] din pu-
terea termică nominală, 
dacă se aplică

Pp n.p kW
La [30 %/50 %] din 
puterea termică nomi-
nală, dacă se aplică

ηp n.p %

În cazul centralelor de cogenerare cu combustibil solid: 
Eficiență electrică

Consum auxiliar de electricitate
La puterea termică 
nominală elmax 0,146 kW

La puterea termică 
nominală ηel,n n.p %

La [30 %/50 %] din 
puterea termică nomi-
nală, dacă se aplică

elmin 0,000 kW

Dacă este cazul, al aparaturii in-
tegrate pentru reducerea emisiilor 
secundare

 n.p kW

În stand-by PSB 0,005 kW

FIREX 2S 45
Combustibil Combustibil 

preferat 
(doar unul):

Altele 
combustibili 

adecvați:

Emisii sezoniere 
mg / m³ 10%

PM OGC CO NOX
Bușteni grad de umiditate ≤ 25 % X 25 10 469 183
Așchii, grad de umiditate 15-35 %
Așchii, grad de umiditate > 35 %
Lemn comprimat sub-formă de peleți 
sau brichete

 

Rumeguș, grad de umiditate ≤ 50 %
Alte tipuri de biomasă lemnoasă
Biomasă non-lemnoasă
Cărbune bituminos
Lignit (inclusiv brichete)
Cocs
Antracit
Brichete din amestec de combustibili fosili
Alți combustibili fosili
Brichete din amestec de biomasă (30-70 %) 
și combustibili fosili
Alte amestecuri de biomasă și combustibili 
fosili
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FIREX 2S 45
Combustibile Combustibile 

preferito 
(uno solo):

Altri 
combustibili 

idonei:

Emissioni stagionali 
mg / m³ 10%

PM OGC CO NOX
Tronchi tenore di umidità ≤ 25 % X 27 11 367 189
Trucioli, tenore di umidità 15-35 %
Trucioli, tenore di umidità > 35 %
Legno compresso sotto forma di pellet 
o bricchette
Segatura, tenore di umidità ≤ 50 %
Altra biomassa lignea
Biomassa non lignea
Carbone bituminoso
Lignite (inclusi bricchette)
Coke
Antracite
Bricchette di miscela di combustibili fossili
Altri combustibili fossili
Bricchette di miscela di biomassa (30-70 %) 
e combustibili fossilii
Altre miscele di biomassa e combustibili fossili

Voce Simbolo Valore U.M. Voce Simbolo Valore U.M.
Potenza termica Utile Efficienza  Utile
Alla potenza
termica nominale Pn 49,1 kW Alla potenza termica 

nominale ηn 82,9 %

Al [30 %/50 %] della po-
tenza termica nominale, 
se pertinente

Pp n.p kW
Al [30 %/50 %] della 
potenza termica no-
minale, se pertinente

ηp n.p %

Per le caldaie di cogenerazione a combustibile solido: 
Efficienza elettrica

Consumo ausiliario di elettricità
Alla potenza termica 
nominale elmax 0,146 kW

Alla potenza termica 
nominale ηel,n n.p %

Al [30 %/50 %] della 
potenza termica no-
minale, se pertinente

elmin 0,000 kW

Se del caso, dell’apparecchiatura 
integrata per l’abbattimento delle 
emissioni secondarie

 n.p. kW

In modo stand-by PSB 0,005 kW

 FIREX 2S 55 
Tipo di caricamento manuale
Volume puffer carico manuale  l. 2089 Volume puffer carico automatico l.  982
Tipo di caldaia non a condensazione
Cogenerazione NO
Caldaia combinata NO

Caratteristiche del funzionamento con il combustibile preferito:
Efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente ηs [%]: 79 
Indice di efficienza energetica IEE:  116

Caracteristicile funcționării cu combustibilul preferat:
Eficiența energetică sezonieră de încălzire ambientală ηs [%]: 79 
Indice de eficiență energetică IEE:  116

 FIREX 2S 55 
Tip de încărcare manual
Volum puffer încărcare manuală  l. 2089 Volum puffer încărcare automată l.  982
Tipul centralei fără condensare
Cogenerare NU
Centrală combinată NU

Rubrică Simbol Valoare U.M. Rubrică Simbol Valoare U.M.
Putere termică utilă Eficiență Utilă
La puterea
termică nominală Pn 49,1 kW La puterea termică 

nominală ηn 82,9 %

La [30 %/50 %] din pu-
terea termică nominală, 
dacă se aplică

Pp n.p kW
La [30 %/50 %] din 
puterea termică nomi-
nală, dacă se aplică

ηp n.p %

În cazul centralelor de cogenerare cu combustibil solid: 
Eficiență electrică

Consum auxiliar de electricitate
La puterea termică 
nominală elmax 0,146 kW

La puterea termică 
nominală ηel,n n.p %

La [30 %/50 %] din 
puterea termică nomi-
nală, dacă se aplică

elmin 0,000 kW

Dacă este cazul, al aparaturii in-
tegrate pentru reducerea emisiilor 
secundare

 n.p kW

În stand-by PSB 0,005 kW

FIREX 2S 45
Combustibil Combustibil 

preferat 
(doar unul):

Altele 
combustibili 

adecvați:

Emisii sezoniere 
mg / m³ 10%

PM OGC CO NOX
Bușteni grad de umiditate ≤ 25 % X 27 11 367 189
Așchii, grad de umiditate 15-35 %
Așchii, grad de umiditate > 35 %
Lemn comprimat sub-formă de peleți 
sau brichete
Rumeguș, grad de umiditate ≤ 50 %
Alte tipuri de biomasă lemnoasă
Biomasă non-lemnoasă
Cărbune bituminos
Lignit (inclusiv brichete)
Cocs
Antracit
Brichete din amestec de combustibili fosili
Alți combustibili fosili
Brichete din amestec de biomasă (30-70 %) 
și combustibili fosili
Alte amestecuri de biomasă și combustibili 
fosili
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2.4 - COMPONENTI PRINCIPALI

2.5 - gENERALITÀ

1. Pannello strumenti
2. Coperchio superiore
3. N° 2 pannelli laterali
4. Porta antifumo
5. Porta magazzino legna con refrattario e guarnizione
6. Gruppo regolazione aria primaria e secondaria
7. Ventilatore
8. Porta camera di combustione con 
 refrattario, guarnizione, spia ispezione
9. Camera di combustione in acciaio
10. Aletta di scambio termico
11. Scarico caldaia 
12. Scambiatore di sicurezza
13. Isolamento corpo caldaia in lana minerale
14. Corpo caldaia in acciaio
15. Bruciatore in refrattario con barrotti e griglia
16. Camera fumo
17. By pass 
M Mandata impianto riscaldamento
R Ritorno impianto riscaldamento

N.B.: I barrotti e la griglia in acciaio termico sono soggetti ad usura; è pertanto 
consigliabile una verifica annuale, onde evitare che si possa verificare un anomalo 
funzionamento della caldaia.

CENNI SULLA COMBUSTIONE 
A fIAMMA ROVESCIATA

Tutti sanno che per far durare la fiamma di un fiammifero bisogna 
tenerlo con la testa all’insù. Questo perché è necessario che la 
fiamma non incontri nel suo moto convettivo altro combustibile 
oltre a quello che l’ha generata. Poiché nel riscaldamento civile il 
combustibile solitamente è in pezzi che vengono caricati dall’alto, 
la fiamma deve andare in senso contrario, cioè verso il basso.
Il tiraggio naturale è una fonte di depressione molto variabile 
a seconda dei camini, delle condizioni atmosferiche, del tipo di 
combustibile, ecc. 
È necessario pertanto integrarlo con una centrale di ventilazione 
forzata che ne stabilizzi gli effetti.

Con l’applicazione di un ventilatore è possibile ridurre di molto 
la sezione di passaggio dei gas sulla griglia ed inoltre non si 
hanno problemi di partenza a camino freddo.
La griglia piccola consente passaggi più controllati di aria com-
burente, contrariamente a quanto avviene con le grandi griglie 
tradizionali.
L’aria potrà essere dosata perfettamente in quanto la griglia 
coperta di combustibile acceso presenta la stessa resistenza 
all’attraversamento e così la combustione sarà sempre ottimale.

Prin aplicarea unui ventilator este posibilă reducerea semnifica-
tivă a secțiunii de trecere a gazelor prin grilaj și, de asemenea, 
nu există probleme de pornire cu coșul rece.
Grilajul mic permite trecerea controlată a aerului de combustie, 
în comparație cu grilajele mari tradiționale.
Cantitatea de aer poate fi dozată în mod perfect, întrucât grilajul 
acoperit cu combustibil aprins prezintă aceeași rezistență la 
trecere; în acest fel combustia este întotdeauna optimă.

INDICAȚII PRIVIND COMBUSTIA 
CU FLACăRă INVERSă

Este cunoscut faptul că pentru a menține aprinsă flacăra unui 
chibrit acesta trebuie ținut cu capul în sus. Acest lucru este 
necesar pentru ca flacăra, în mișcarea sa de convecție, să nu 
întâlnească alt combustibil pe lângă cel care a produs-o. Întrucât 
în sistemele de încălzire de uz casnic combustibilul de obicei 
este în bucăți care sunt încărcate de sus, flacăra trebuie să ardă 
în sens contrar, adică în jos.
Tirajul natural este o sursă de depresiune foarte variabilă în func-
ție de coșuri, de condițiile atmosferice, de tipul de combustibil etc. 
Prin urmare, trebuie să fie integrat cu o centrală de ventilare 
forțată care să stabilizeze efectele.

N.B.: Barele și grilajul din oțel termic sunt supuse uzurii; este recomandată verificarea 
anuală a acestora pentru a preveni funcționarea defectuoasă a aparatului.

1.	 Panou	de	comenzi
2.	 Capac	superior
3.	 Nr.	2	panouri	laterale
4.	 Ușă	de	protecție	împotriva	gazelor	de	ardere
5.	 Ușa	camerei	de	depozitare	a	lemnelor	cu	material	re-

fractar	și	garnitură
6.	 Grup	de	reglare	a	aerului	primar	și	secundar
7.	 Ventilator
8.	 Ușa	camerei	de	combustie	cu	
	 material	refractar,	garnitură	și	vizor	de	inspecție
9.	 Cameră	de	combustie	din	oțel
10.	Aripioară	de	schimb	termic
11.	Evacuare	centrală	
12.	Schimbător	de	siguranță
13.	Izolație	corp	aparat	din	vată	minerală
14.	Corp	din	oțel	a	aparatului
15.	Arzător	din	material	refractar	cu	bare	și	grilaj
16.	Cameră	fum
17.	Bypass	
M	 Tur	instalație	de	încălzire
R	 Retur	instalație	de	încălzire

2.5 - GENERALITăȚI

2.4 - COMPONENTE PRINCIPALE



15

Ca
ra

tt
er

is
tic

he
 T

ec
ni

ch
e

STRUTTURA dELLA CALdAIA fIREX 2S

Il corpo caldaia è formato da due elementi ovoidali l’uno inserito 
all’interno dell’altro, in modo che tra i due si formi una interca-
pedine d’acqua.
Il magazzino legna, di grande capacità ha una particolare pigiata 
in refrattario ad elevata resistenza termica e meccanica allo 
scopo di mantenere secca la zona di by-pass in ogni condizione 
di esercizio.
Possiamo distinguere le seguenti parti:

1. Magazzino legna, zona di essiccamento
2. Zona di gasificazione
3. Zona braci
4. Bruciatore in refrattario
5. Camera di combustione
6. Superficie di scambio termico
7. Culla in refrattario
8. Acqua di caldaia
9. Scambiatore di sicurezza
M Mandata acqua calda impianto
R Ritorno impianto

ZONA dI gASIfICAZIONE (2)
Nella parte bassa del magazzino legna avviene la gasificazione.
È molto importante che la gasificazione sia la più regolare possi-
bile nel tempo in modo da non sovraccaricare di gas il bruciatore.
La velocità di gasificazione dipende dalla quantità del combusti-
bile e dalle dimensioni della zona di essiccamento. In generale 
la legna molto secca sarà preferita in pezzi grossi mentre la 
legna umida in pezzi più piccoli. La quantità di aria primaria, 
proporzionale alla potenza erogata, viene dosata per mezzo 
del sistema di regolazione.

SUPERfICIE dI SCAMBIO (6) 
Funzionando a legna e non essendoci percentuali altissime di 
zolfo, è importante ottenere temperature dei fumi molto basse 
per migliorare il rendimento all’acqua. Si è optato quindi per un 
tipo di superficie di scambio a passaggi secchi, già ampiamente 
collaudato per le caldaie a gasolio funzionanti con acqua a bassa 
temperatura, permettendo basse temperature dei fumi senza 
pericolo di condensazioni.
Le superfici dei condotti secchi “A” sono dotate di tagli, onde 
evitare problemi di dilatazione.
I residui solidi della combustione (ceneri), che si appoggiano 
sulla culla in refrattario ad alta temperatura diverranno col 
tempo sempre più leggeri sino a che saranno trascinati dalla 
velocità dei gas e si depositeranno nella zona più bassa della 
camera fumo posteriore dalla quale verranno rimossi durante 
le operazioni di pulizia.

zONA DE GAzIFICARE (2)
În partea de jos a camerei de depozitare a lemnelor are loc 
gazificarea.
Este foarte important ca gazificarea, de-a lungul timpului, să 
aibă loc cât mai regulat posibil, pentru a evita supraîncărcarea 
cu gaz a arzătorului.
Viteza gazificării depinde de cantitatea combustibilului și de 
dimensiunile zonei de uscare. În general, lemnul foarte uscat 
se recomandă să fie în bucăți mari, în timp ce lemnul umed în 
bucăți mai mici. Cantitatea de aer primar, care este proporțională 
cu puterea produsă, este dozată prin intermediul sistemului de 
reglare.

SUPRAFEȚE DE SCHIMB (6) 
Luând în considerație faptul că aparatul funcționează pe lemne și 
lipsa procentelor foarte înalte de sulf, este importantă obținerea 
unei temperaturi foarte reduse a gazelor de ardere în scopul 
îmbunătățirii eficienței la apă. Astfel, s-a optat pentru un tip de 
suprafață de schimb cu pasaje uscate, deja testate pe scară 
largă pentru aparatele pe motorină care funcționează cu apă cu 
temperatură joasă și care admit temperaturi scăzute a gazelor 
de ardere fără pericol de condensare.
Suprafețele conductelor uscate „A” sunt dotate cu tăieturi, în 
scopul evitării problemelor de dilatare.
Reziduurile solide ale combustiei (cenușă), care se acumulează 
pe cuva din material refractar la temperatură înaltă, cu timpul, 
devin tot mai ușoare până vor fi trase de viteza gazelor și se vor 
depozita în zona de jos a camerei de fum posterioară din care 
vor fi înlăturate în timpul operațiilor de curățare.

STRUCTURA CENTRALEI FIREX 2S

Corpul aparatului este format din două elemente ovoide, unul 
introdus în interiorul altuia, astfel încât între aceste două ele-
mente să se formeze un interspațiu de apă.
Camera de depozitare a lemnelor, de capacitate mare, are o 
căptușeală din material refractar cu rezistență termică și me-
canică înaltă în scopul menținerii uscate a zonei de bypass în 
orice condiție de funcționare.
Se pot distinge următoarele componente:

1.	Cameră	de	depozitare	a	lemnelor,	zonă	de	uscare
2.	 Zonă	de	gazificare
3.	 Zona	jar
4.	 Arzător	din	material	refractar
5.	Camera	de	combustie
6.	Suprafață	de	schimb	termic
7.	Cuvă	din	material	refractar
8.	Apa	centralei
9.	Schimbător	de	siguranță
M	Tur	apă	caldă	a	instalației
R	 Retur	instalație
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BRUCIATORE IN REfRATTARIO (4)
Il bruciatore è composto da una pietra refrattaria (pos. 4). Tale 
pietra presenta un’apertura centrale rettangolare da cui passa 
la fiamma.
Le braci appoggiano direttamente sulla pietra che divide il 
magazzino del combustibile dalla camera di combustione infe-
riore. La pietra refrattaria principale presenta inoltre un incavo 
rettangolare entro il quale sono posati i barrotti in acciaio termico 
opportunamente scanalati (pos. 2) che ricevono l’aria secondaria 
da un distributore anteriore.
La caduta delle braci è impedita da tondi in acciaio refrattario. 
I gas di combustione, poveri di ossigeno e ancora ricchi di car-
bonio non ancora combinato, attraversano le braci ed entrano 
nell’apertura al centro della pietra principale.
All’interno di tale precamera di combustione, i gas si combinano 
con l’aria secondaria preriscaldata che giunge attraverso le 
scanalature dei due barrotti in ghisa.
Ne risulterà una fiamma altamente ossigenata e tendente 
all’azzurro. Tale fiamma esce dall’apertura ovale ed invade la 
camera di combustione.
Date le temperature in gioco, il bruciatore in refrattario assumerà 
un colore rosso vivo.

CAMERA dI COMBUSTIONE (5)
La combustione si è ottimizzata innalzando la temperatura di 
fiamma e producendo nella camera inferiore una forte turbo-
lenza.
A questo scopo la fiamma, oltre a non vedere pareti fredde 
bagnate dall’acqua, rimbalza e si divide su una culla a sviluppo 
semicilindrico appoggiata sulle superfici di scambio inferiori 
che, oltre a delimitare i passaggi di fumo, ha anche il compito di 
raccogliere la cenere ed eventuali pezzi di combustibile. 
Le fiamme, dopo aver rimbalzato sulle pareti della zona inferiore 
e dei refrattari si dirigono con moto vorticoso verso la parte ante-
riore del generatore ed infilano i condotti fumo. La combustione 
sarà completa e pulita ed il colore dominante sarà quello delle 
ceneri: il bianco.

M = Mandata acqua calda
R = Ritorno impianto
P = Aria primaria
S = Aria secondaria
F = Fumi

1. Griglia in acciaio refrattario
2. Barrotti in acciaio refrattario

ARzăTOR DIN MATERIAL REFRACTAR (4)
Arzătorul este alcătuit dintr-o piatră refractară (poz. 4). Această 
piatră dispune de o deschizătură centrală dreptunghiulară prin 
care trece flacăra.
Jarul este așezat direct pe piatra care desparte camera de de-
pozitare a combustibilului de camera inferioară de combustie. 
Piatra refractară principală dispune, de asemenea, de o cavi-
tate dreptunghiulară în care sunt plasate barele din oțel termic 
canelate în mod corespunzător (poz. 2) și care primesc aerul 
secundar de la un distribuitor anterior.
Căderea jarului este împiedicată de cercuri din oțel refractar. 
Gazele de ardere, sărace în oxigen și bogate în carbon încă 
necombinat, trec prin jar și intră în deschizătura din centrul 
pietrei principale.
În interiorul acestei anticamere de combustie, gazele se combină 
cu aerul secundar preîncălzit care ajunge aici prin canelurile 
celor două bare din fontă.
Se va obține o flacără puternic oxigenată și albăstruie. Această 
flacără iese din deschizătura ovală și pătrunde în camera de 
combustie.
Având în vedere temperaturile implicate, arzătorul va deveni de 
culoare roșie aprinsă.

CAMERA DE COMBUSTIE (5)
Arderea este optimizată prin ridicarea temperaturii flăcării și 
producerea unei turbulențe puternice în camera inferioară.
În acest scop flacăra, pe lângă faptul că nu întâlnește pereți reci 
umeziți de apă, este respinsă și se împarte pe o cuvă semici-
lindrică sprijinită pe suprafețele de schimb inferioare care, în 
afară de delimitarea trecerilor de fum, are funcția de acumulare 
a cenușii și a eventualelor bucăți de combustibil. 
Flăcările, după ce au fost respinse de pereții zonei inferioare și a 
materialelor refractare se îndreaptă cu mișcare învolburată spre 
partea anterioară a generatorului și intră în conductele de fum. 
Arderea va fi completă și curată, iar culoarea care va domina 
va fi cea a cenușii: culoarea albă.

M = Tur apă caldă
R = Retur instalaăie
P = Aer primar
S = Aer secundar
F = Gaze de ardere

1. Grilaj din oăel refractar
2. Bare din oăel refractar
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2.6 -  CARATTERISTIChE dELLA LEgNA

La legna è formata prevalentemente da cellulosa 
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 frassino, 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 
eterogeneo per diversa essenza (faggio, quercia, 
frutto, resinoso), per diversa umidità, per forma e 
per dimensioni.

 Il funzionamento della caldaia sarà inevitabilmente 
influenzato da tutti questi fattori. In particolare dalle 
dimensioni, dall’umidità e anche dal modo di effet-
tuare la carica.

UMIdITÀ dELLA LEgNA
Il potere calorifico dei differenti tipi di legna dipen-
de 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 impiegata. La potenza utile della caldaia 
FIREX 2S è calcolata con legna al 17% di umidità.
A titolo indicativo un legno con 2 anni di essicazione 
al coperto ha un’umidità del 25% circa.
Esempio:
umidità della legna utilizzata = 25%
potenza utile = potenza utile nominale x 0,86

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

dIMENSIONI
Le dimensioni, unitamente all’umidità, concorrono a 
determinare la potenza della caldaia. Pezzi piccoli 
(di lunghezza comunque conforme alle note di se-
guito 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 infe-
riore, 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 piccola in eccesso d’aria.

POTERE 
CALORIFICO

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

PUTERE 
CALORIFICĂ

MJ/kg

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 și fanta arzătorului refractar rămâne 
neacoperită. Astfel, se formează pasaje preferen-
țiale de aer cu flacără foarte mică ca urmare a 
excesului de aer.

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

UMIDITATEA LEMNELOR
Puterea calorifică a diferitelor tipuri de lemn depinde 
de umiditatea acestora conform indicațiilor din tabel. 
Puterea și autonomia aparatului 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 apa-
ratului FIREX 2S este calculată în baza lemnului cu 
o valoare a umidității de 17%.
Ca exemplu, lemnul uscat timp de 2 ani într-o încă-
pere are o umiditate de aproximativ 25%.
Exemplu:
umiditatea lemnului utilizat = 25%
puterea utilă = puterea utilă nominală x 0,86

2.6 -  CARACTERISTICILE LEMNELOR

Lemnul este compus în principal din celuloză și 
lignit. De asemenea, conține alte substanțe precum 
rășină (molid - pin), tanin (stejar - castan) și, desigur, 
o cantitate mare de apă.
Lemne de calitate optimă sunt stejarul, frasinul, 
fagul, arțarul și pomii fructiferi cu excepția cireșului, 
de calitate bună sunt castanul și mesteacănul, iar 
de calitate suficientă sunt teiul, plopul și salcia. 
Rășinoasele sunt, în general, combustibili mediocri.

 Prin urmare, lemnul este un combustibil foarte ete-
rogen 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, umi-
ditate și, de asemenea, de modul de încărcare.
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3 ISTRUZIONI PER 
L’INSTALLAZIONE

3.1 - AVVERTENZE gENERALI

ATTENZIONE!
Questa caldaia deve essere destinata solo all’uso 
per il quale è stata espressamente prevista. Ogni 
altro uso è da considerarsi improprio e quindi 
pericoloso.
Questa caldaia serve a riscaldare acqua ad una 
temperatura inferiore a quella di ebollizione a 
pressione atmosferica.

ATTENZIONE! 
gli apparecchi sono progettati esclusivamente 
per installazioni all’interno dei locali o di vani 
tecnici idonei. Pertanto questi apparecchi non 
possono essere installati e funzionare all’e-
sterno. L’installazione all’esterno può causare 
malfunzionamenti e pericoli. Per installazioni 
all’esterno si raccomanda la scelta di apparecchi 
appositamente progettati e predisposti.

Prima di allacciare la caldaia far effettuare da 
personale professionalmente qualificato:
a) Un lavaggio accurato di tutte le tubazioni 

dell’impianto per rimuovere eventuali residui 
o impurità che potrebbero compromettere il 
buon funzionamento della caldaia;

 b) Il controllo che il camino/canna fuma-

ria abbia un tiraggio adeguato, non presenti 
strozzature, e che non siano inseriti scarichi 
di altri apparecchi, salvo che la canna fuma-
ria non sia realizzata per servire più utenze 
secondo le specifiche norme e prescrizioni 
vigenti. Solo dopo questo controllo può esse-
re montato il raccordo tra caldaia e camino/
canna fumaria;

ATTENZIONE!
L’apparecchio deve essere installato da un tecni-
co qualificato in possesso dei requisiti tecnico-pro-
fessionali secondo dM 37/08 che, sotto la propria 
responsabilità, garantisca il rispetto delle norme 
secondo le regole della buona tecnica.

La caldaia deve essere allacciata ad un impianto di riscaldamen-
to e/o ad una rete di produzione di acqua calda 
sanitaria, compatibilmente alle sue prestazioni ed 
alla sua potenza.

3.2 - NORME PER L’INSTALLAZIONE 

L’installazione deve essere eseguita da un tecnico professional-
mente abilitato, il quale si assume la responsabilità per il rispetto 
di tutte le leggi locali e/o nazionali pubblicate sulla gazzetta 
ufficiale, nonchè le norme tecniche applicabili.

3.3 -  INSTALLAZIONE SU IMPIANTI
  VECChI O dA RIMOdERNARE

Quando l’apparecchio viene installato su impianti esistenti, 
verificare che:

- La canna fumaria sia adatta alle temperature dei prodotti 
della combustione, calcolata e costruita secondo le Norma-
tive vigenti, sia a tenuta , isolata e non abbia occlusioni o 
restringimenti.

- La canna fumaria sia dotata di attacco per l’evacuazione 
della condensa.

- L’impianto elettrico sia realizzato nel rispetto delle norme 
specifiche e da personale tecnico qualificato.

- La portata, la prevalenza e la direzione del flusso delle pompe 
di circolazione sia appropriata.

-  Il vaso/i di espansione assicurino il totale assorbimento del-
la dilatazione del fluido contenuto nell’impianto.

- I vasi di espansione assicurino il totale assorbimento della 
dilatazione del fluido contenuto nell’impianto.

-  L’impianto sia lavato, pulito da fanghi, da incrostazioni, di-
saerato e siano state verificate le tenute.

-  Sia previsto un sistema di trattamento acqua di alimenta-
zione/reintegro.

-  Vasul/vasele de expansiune să asigure absorbția totală a 
dilatării fluidului conținut în instalație.

- Vasele de expansiune să asigure absorbția totală a dilatării 
fluidului conținut în instalație.

-  Instalația să fie spălată, fără nămol, depuneri, să fie dezae-
rată și verificate etanșările.

-  Să fie prevăzut un sistem de tratare a apei de alimentare/
completare.

Când aparatul este instalat pe instalațiile deja existente, veri-
ficați ca:

- Coșul de fum să fie adecvat pentru temperaturile produselor 
rezultate în urma arderii, să fie calculat și construit conform 
prevederilor normelor în vigoare, să fie etanș, izolat și să nu 
prezinte ocluziuni sau îngustări.

- Coșul de fum să fie dotat cu racord pentru evacuarea con-
densului.

- Instalația electrică să fie realizată conform normelor specifice 
și de personal tehnic calificat.

- Debitul, sarcina hidraulică și direcția fluxului pompelor de 
circulație să fie adecvate.

3.3 -  MONTAREA PE INSTALAȚII
  VECHI SAU DE MODERNIzAT

3.2 - NORME DE INSTALARE 

Aparatul trebuie instalat de un tehnician calificat și autorizat, 
care își asumă responsabilitatea să respecte toate legile 
locale și/sau naționale publicate în gazeta oficială, precum 
și normele tehnice aplicabile.

 b) Verificarea coșului de fum: acesta trebuie să 
aibă un tiraj adecvat, să nu prezinte puncte 
blocate și să nu fie prezente evacuări de 
la alte aparate, cu excepția cazului în care 
coșul a fost realizat pentru a servi mai mulți 
utilizatori conform normelor și recomandărilor 
în vigoare. Numai după efectuarea acestor 
verificări poate fi montat racordul dintre aparat 
și coșul de fum;

ATENȚIE!
Aparatul trebuie instalat de un tehnician 
calificat din punct de vedere tehnic și profe-
sional, conform DM 37/08 și care garantează, 
pe propria răspundere, respectarea normelor 
și regulilor de instalare.

Centrala trebuie racordată la o instalație de încăl-
zire și/sau la o rețea de producție a apei calde de 
consum, compatibile cu prestațiile și puterea sa.

3.1 - RECOMANDăRI GENERALE

ATENȚIE!
Acest aparat trebuie utilizat doar în scopu-
rile pentru care a fost proiectat. Orice altă 
utilizare va fi considerată improprie și, prin 
urmare, periculoasă.
Acest aparat este utilizat pentru încălzirea 
apei la o temperatură inferioară celei de fier-
bere la presiunea atmosferică.

ATENȚIE! 
Aparatele au fost proiectate pentru instala-
rea în încăperi sau compartimente tehnice 
adecvate. Prin urmare, aceste aparate nu pot 
fi instalate și nu pot funcționa în aer liber. 
Instalarea în aer liber poate cauza defecțiuni 
și pericole. Pentru instalarea în aer liber se 
recomandă alegerea unor aparate special 
proiectate și pregătite.

Înainte de racordarea aparatului, personalul 
calificat trebuie să efectueze următoarele:
a) Spălarea cu grijă a conductelor instalației 

pentru a înlătura eventualele reziduuri sau 
impurități care pot afecta buna funcționare a 
centralei;

INSTRUCȚIUNI PEN-
TRU INSTALARE3
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3.4 - IMBALLO

La caldaia fIREX 2S viene consegnata smantellata: il mantello, il 
ventilatore, il pannello strumenti, le maniglie e gli accessori per 
la pulizia vengono spediti separatamente in scatole.

Dopo aver tolto ogni imballaggio, assicurarsi che la 
fornitura sia completa e non danneggiata.
In caso di dubbio non utilizzare l’apparecchio e 
rivolgersi al fornitore.

Gli elementi dell’imballo (scatole di cartone, 
reggette, sacchetti di plastica, etc.) non devono 
essere lasciati alla portata dei bambini in quanto 
potenziali fonti di pericolo.
La Unical declina ogni responsabilità nel caso 
di danni procurati a persone, animali o cose 
subentranti in seguito a mancata osservanza di 
quanto sopra esposto.

3.5 - TRASPORTO

Per facilitare il trasporto, il carico e lo scarico della caldaia, sono 
previsti, sulla parte superiore della stessa, idonei ganci “G” per 
il sollevamento.
 

Nella busta documenti, inserita nel magazzino legna, sono 
contenuti:
- Certificato di prova idraulica
- Libretto istruzioni d’uso per l’utente/responsabile dell’impian-

to
- Libretto istruzioni per l’installatore e il manutentore
- Garanzia
- Cedole ricambi resi
- Targhetta adesiva dati tecnici

In caso di stoccaggio della caldaia per tempi pro-
lungati, si consiglia di proteggere il tutto in modo 
adeguato.

Descrizione colli:

1. Corpo caldaia
2. Imballo contenente mantello ed isolamento caldaia
3. Imballo contenente mantello ed isolamento camera fumi
4. Imballo contenente il pannello portastrumenti

5. Imballo contenente il ventilatore aspirazione fumi
6. Imballo contenente: collettore ingresso arie, coperchi ispezione 

camera fumo, turbolatori, maniglie, viterie varie, specchio controllo 
fiamma, accessori pulizia. Questo imballo viene spedito all’interno 
del magazzino legna (porta superiore).
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6. Ambalajul care conține: colectorul de intrare a aerului, capace 
de inspecție a camerei de fum, turbulatoare, mânere, diferite 
șuruburi, oglindă de control a flăcării, accesorii de curățare. 
Acest ambalaj este livrat în interiorul camerei de depozitare 
a lemnelor (ușă superioară).

Descrierea pachetelor:

1. Corpul aparatului
2. Ambalajul care conține mantaua și izolarea aparatului
3. Ambalajul care conține mantaua și izolarea camerei de gaze de 

ardere
4. Ambalajul care conține panoul portunelte
5. Ambalajul care conține ventilatorul de aspirare a gazelor de ardere

În plicul cu documente, introdus în camera de depozitare a 
lemnelor, se află:
- Certificatul de testare hidraulică
- Manualul de instrucțiuni pentru utilizator/responsabilul cu 

instalația
- Manualul de instrucțiuni pentru responsabilul cu instalarea 

și întreținerea
- Garanția
- Fișe cu piese de schimb
- Plăcuța adezivă cu date tehnice

în caz de depozitare a aparatului pentru perioade 
îndelungate de timp, se recomandă protejarea 
acestuia în mod corespunzător.

3.5 - TRANSPORTUL

În vederea facilitării transportului, a încărcării și descărcării apa-
ratului, pe partea superioară a acesteia sunt prevăzute cârlige 
corespunzătoare „G” pentru ridicare.
 

3.4 - AMBALAJUL

Aparatul fIREX 2S este livrat demontat: mantaua, ventilatorul, 
panoul de comenzi, mânerele și accesoriile pentru curățare sunt 
livrate separat în cutii.

După ce ați îndepărtat toate ambalajele, asigu-
rați-vă ca livrarea să fie completă și nedeteriorată.
Dacă aveți dubii în acest sens, nu utilizați aparatul 
și adresați-vă producătorului.

Elementele ambalajului (cutii de carton, benzi, 
pungi din plastic etc.) nu trebuie lăsate la în-
demâna copiilor, deoarece acestea reprezintă 
surse de pericol.
Unical nu își asumă responsabilitatea în caz de 
daune provocate persoanelor, animalelor sau 
bunurilor ca urmare a nerespectării recoman-
dărilor de mai sus.
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3.6 - INSTALLAZIONE

La fIREX 2S, è un generatore di calore che preleva l’aria com-
burente necessaria per il processo di combustione direttamente 
dall’ambiente in cui è installata.
Per questo motivo, e per quello ancora più importante della 
sicurezza delle persone che utilizzano la fIREX 2S, è necessario 
che questa venga installata in un ambiente ventilato affinché sia 
garantito sempre un flusso continuo di aria comburente.
È pertanto indispensabile realizzare delle prese di aerazione 
comomuni con l’esterno e, che in accordo con quanto indicato 
dalla Norma UNI 10683, abbiano le seguenti caratteristiche:

1. Avere una sezione libera maggiore di 100 cm2 o comunque 
evitare che l’ambiente di installazione sia messo in una 
depressione maggiore di 4 Pa;

2. Essere realizzate ad una quota prossima a quella del pavi-
mento;

3. Essere adeguatamente protette da rete metallica o da griglia 
in maniera che non né venga ridotta la sezione minima di 
passaggio;

4. Essere posizionate in maniera tale da non essere ostruite 
in alcun modo.

Il corretto afflusso di aria può essere garantito 
anche mediante l’utilizzo di aperture verso un 
locale attiguo a patto che questo sia dotato di 
ventilazione diretta e che non sia un ambiente 
con pericolo di incendio quali rimesse, garage 
o magazzini come regolamentato dalla norma 
UNI 10683.

È opportuno realizzare la posa in opera della fIREX 2S in locali in 
cui non siano presenti apparecchi a tiraggio naturale o apparec-
chi che possano mettere in depressione il locale stesso rispetto 
all’ambiente esterno e quindi causare problemi di scarso tiraggio 
del sistema di evacuazione fumi (UNI 10683).

Per agevolare la pulizia, di fronte alla caldaia dovrà essere 
lasciato uno spazio libero non inferiore alla lunghezza della 
stessa e si dovrà almeno verificare che la porta possa aprirsi di 
90° senza incontrare ostacoli.

La fIREX 2S potrà essere appoggiata direttamente sul pavimento, 
perché dotata di telaio autoportante. 

Nella fase di verifica di compatibilità di impianto 
è buona norma accertare se il piano di appog-
gio (pavimento) ha una capacità portante (kg) 
adeguata al peso del prodotto che deve andare 
a sostenere. Qualora non lo fosse è opportuno 
adottare le idonee misure di sicurezza (es. pia-
stra per la distribuzione del carico).

Inoltre, nel caso il pavimento fosse costituito da materiale combu-
stibile (ad esempio parquet) è opportuno proteggerlo utilizzando 
una lastra di materiale incombustibile posta sotto la fIREX 2S e 
di larghezza adeguatamente superiore a quella del basamento. 
Ad installazione avvenuta, la caldaia dovrà risultare orizzontale 
e ben stabile onde ridurre le eventuali vibrazioni e la rumorosità.
Dietro alla caldaia e su entrambi i fianchi si dovrà comunque 
lasciare uno spazio libero, tale da permettere l’apertura della 
mantellatura per la manutenzione,
Lasciare inoltre uno spazio adeguato che consenta il caricamen-
to del serbatoio del pellet.

Non avvicinarsi e soprattutto non toccare con materiale infiam-
mabile le superfici esterne della camera di combustione che a 
seguito di utilizzo continuo del prodotto possono raggiungere 
temperature elevate.

600

1000

1300 600

600

Pentru a facilita operațiile de curățare, în fața centralei  tre-
buie lăsat un spațiu liber cel puțin egal cu lungimea acesteia; 
totodată, verificați ca ușa să se deschidă la 90° fără obstacole.

Centrala FIREX 2S poate fi sprijinită direct pe pardoseală, fiind 
prevăzută cu un cadru autoportant. 

În faza de verificare a compatibilității instalației, 
recomandăm să vă asigurați dacă planul de 
sprijin (pardoseala) are o capacitate portantă (kg) 
potrivită pentru greutatea produsului care trebuie 
să susțină. În cazul în care această capacitate 
nu este potrivită, adoptați măsurile necesare 
de siguranță (de exemplu: placă de distribuire 
a sarcinii).

În plus, în cazul în care pardoseala este construită din material 
combustibil (de exemplu parchet) aceasta trebuie protejată cu o 
placă din material incombustibil, poziționată sub centrala FIREX 
2S, cu o lățime mai mare decât cea a bazei. 
După terminarea operațiilor de instalare, aparatul trebuie să aibă 
o poziție orizontală și stabilă, în scopul reducerii eventualelor 
vibrații și zgomote.
În spatele aparatului și pe ambele laturi ale acestuia trebuie lăsat 
un spațiu liber suficient de mare încât să permită deschiderea 
mantalei pentru efectuarea operațiilor de întreținere.
Lăsați, de asemenea, un spațiu liber suficient de mare încât să 
permită încărcarea rezervorului cu peleți.

Nu vă apropiați și mai ales nu atingeți cu material inflamabil 
suprafețele externe ale camerei de ardere care, ca urmare 
a utilizării continue a produsului, pot atinge temperaturi 
foarte înalte.

3.6 - INSTALAREA

Centrala FIREX 2S este un generator de căldură care preia 
aerul comburant necesar pentru procesul de ardere direct din 
spațiul în care este instalat.
Pentru acest motiv și pentru un motiv și mai important acela de 
a garanta siguranța persoanelor care folosesc centrala FIREX 
2S, centrala trebuie instalată într-un spațiu ventilat pentru a asi-
gura în permanență un flux continuu de aer necesar combustiei.
Prin urmare, este indispensabilă realizarea prizelor de aerisire 
conectate cu exteriorul care, în conformitate cu indicațiile Normei 
UNI 10683, trebuie să aibă următoarele caracteristici:

1. Să aibă o secțiune liberă mai mare de 100 cm2 sau în orice 
caz să evite punerea mediului de instalare într-o depresiune 
mai mare de 4 Pa;

2. Să fie realizate la un nivel apropiat de pardoseală;
3. Să fie protejate corespunzător cu plasă metalică sau grilaj, 

în așa fel încât să nu reducă secțiunea minimă de trecere;
4. Să fie poziționate astfel încât să nu fie blocate în niciun fel.

Un aflux corect de aer poate fi asigurat și prin 
utilizarea deschizăturilor către o încăpere 
alăturată, cu condiția ca aceasta să fie dotată 
cu o ventilare directă și să nu fie o încăpere 
cu pericol de incendiu cum sunt debaralele, 
garajele sau camerele de depozitare, în con-
formitate cu reglementările normei UNI 10683.

Este recomandată instalarea aparatului FIREX 2S în încăperi în 
care nu există aparate cu tiraj natural sau aparate care pot pune 
în depresiune încăperea respectivă față de mediul extern și care 
să cauzeze astfel probleme de tiraj insuficient al sistemului de 
evacuare a gazelor de ardere (UNI 10683).
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3.8 - ALLACCIAMENTI IdRAULICI

ATTENZIONE!
Prima di collegare la caldaia all’impianto pro-
cedere ad un accurato lavaggio delle tubazioni 
con un prodotto idoneo in conformità alla 
norma UNI-CTI 8065, al fine di eliminare residui 
metallici di lavorazione e di saldatura, di olio e 
di grassi che potrebbero essere presenti e che, 
giungendo fino alla caldaia, potrebbero alterar-
ne il funzionamento.

Attenzione! 
gli attacchi della caldaia non devono essere 
sollecitati dal peso delle tubazioni d’allaccia-
mento all’impianto; installare pertanto appo-
siti supporti.

Le dimensioni delle tubazioni di mandata e ri-
torno sono indicate per ogni modello di caldaia nella tabella 
DIMENSIONI.

Assicurarsi che sull’impianto vi sia un numero sufficiente di 
sfiati. 

3.7 - ALLACCIAMENTO CALdAIA 
 ALL’IMPIANTO

Attenzione! 
fare attenzione ad eseguire un collegamento delle 
tubazioni privo di punti di tensione meccanici per 
evitare il pericolo di perdite!

La mandata e il ritorno del riscaldamento devono essere allac-
ciati alla caldaia ai rispettivi raccordi come indicato a pagina 6. 

Per il dimensionamento dei tubi del circuito di riscaldamento 
è necessario tenere conto delle perdite di carico indotte dai 
radiatori, dalle eventuali valvole termostatiche, dalle valvole di 
arresto dei radiatori e dalla configurazione propria dell’impianto.
Il tracciato dei tubi dovrà essere concepito prendendo ogni pre-
cauzione necessaria per evitare le sacche d’aria e per facilitare 
il degasaggio continuo dell’impianto. 

Assicurarsi che le tubazioni dell’impianto idrico 
e di riscaldamento non siano usate come prese 
di terra dell’impianto elettrico o telefonico. Non 
sono assolutamente idonee a questo uso. Po-
trebbero verificarsi in breve tempo gravi danni 
alle tubazioni, alla caldaia ed ai radiatori.

3.7 - RACORDAREA APARATULUI 
 LA INSTALAȚIE

Atenție! 
Aveți grijă să efectuați o racordare a conduc-
telor lipsită de puncte de tensiune mecanică 
pentru a evita pericolul pierderilor!

Turul și returul instalației de încălzire trebuie să fie conectate la 
racordurile respective ale aparatului conform indicațiilor de la 
pagina 6. 

Pentru informații privind dimensiunile conductelor circuitului de 
încălzire trebuie să țineți cont de pierderile de sarcină provocate 
de radiatoare, de supapele termostatice, dacă sunt prevăzute, de 
supapele de oprire a radiatoarelor și de configurația instalației.
Traseul conductelor trebuie proiectat luând toate precauțiile 
necesare pentru a preveni formarea de pungi de aer și pentru 
a facilita degazarea continuă a instalației. 

Asigurați-vă ca conductele instalației hidrice și 
de încălzire să nu fie utilizate ca și prize de îm-
pământare ale instalației electrice sau telefonice. 
Nu sunt în nici un caz adecvate pentru această 
utilizare. În scurt timp pot fi grav afectate con-
ductele, aparatul și radiatoarele.

3.8 - RACORDURI HIDRAULICE
ATENȚIE!
Înainte de racordarea centralei la instalație 
spălați cu grijă conductele cu un produs 
adecvat în conformitate cu prevederile 
normei UNI-CTI 8065, în scopul eliminării 
reziduurilor metalice rezultate în urma prelu-
crării metalului și sudurii acestuia, de uleiuri 
și grăsimi care se pot afla în acestea și care, 
dacă ajung la schimbător, ar putea afecta 
modul de funcționare.

Atenție! 
Racordurile aparatului nu trebuie solicitate 
de greutatea conductelor de racordare la 
instalație; în acest scop instalați suporturi 
corespunzătoare.

Dimensiunile conductelor de tur și retur sunt indicate pentru 
fiecare model de aparate în tabelul DIMENSIUNI.

Verificați ca pe instalație să fie prezent un număr suficient de 
dezaerări. 
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ALIMENTAZIONE

3.8.1 - COLLEgAMENTO A SCARICO dELLO
   SCAMBIATORE dI SICUREZZA

I generatori termici a combustibile solido devono 
essere installati con le sicurezze previste dalle 
vigenti leggi in materia.
A tale scopo le caldaie fIREX 2S sono munite di 
uno scambiatore di sicurezza.

Su questo scambiatore di sicurezza, dovrà essere montata a 
cura dell’installatore, una valvola di scarico termico, il cui bulbo 
di comando dovrà essere inserito nell’apposita guaina posta 
sulla parte posteriore della caldaia fIREX 2S.

Attenzione !
L’ingresso o l’uscita possono essere invertiti tra 
di loro a condizione che la valvola venga instal-
lata sull’ingresso dell’acqua fredda.

Prevedere, in corrispondenza dell’uscita dello 
scambiatore, un tubo di scolo con imbuto ed un sifone che 
conducano ad uno scarico adeguato. Lo scarico deve essere 
controllabile a vista. 

Attenzione !
In assenza di tale precauzione, un eventuale 
intervento della valvola di scarico termico può 
causare danni  a persone, animali e cose, nei 
confronti dei quali il costruttore non può essere 
considerato responsabile.

tappotappo

6

SCARICO

1

2

ALIMENTAZIONE

3.8.1 - RACORDAREA LA CONDUCTA DE EVACUARE A
   SCHIMBăTORULUI DE SIGURANȚă

Generatoarele termice cu combustibil solid 
trebuie instalate cu dispozitivele de siguranță 
prevăzute de legile în vigoare din domeniul 
respectiv.
În acest scop, aparatele FIREX 2S sunt prevă-
zute cu un schimbător de siguranță.

Pe schimbătorul de siguranță instalatorul va trebui să monteze 
o supapă de descărcare termică, al cărei bulb de comandă 
trebuie introdus în învelișul corespunzător din spatele aparatului 
FIREX 2S.

Atenție!
Intrarea și ieșirea pot fi inversate între ele cu 
condiția ca supapa să fie instalată la intrarea 
apei reci.

Montați, în dreptul ieșirii schimbătorului, o conductă pentru scur-
gere prevăzută cu pâlnie și un sifon care să ducă la un punct 
de evacuare adecvat. Punctul de evacuarea trebuie să poată 
fi controlat vizual. 

Atenție !
În lipsa acestei precauții, intervenția supapei 
de descărcare termică poate provoca daune 
persoanelor, animalelor și bunurilor pentru 
care producătorul nu poate fi considerat res-
ponsabil.

ALIMENTARE

EVACUARE

EVACUAREcapac

ALIMENTARE

MONTARE
CORECTă

MONTARE
INCORECTă

ALIMENTARE

EVACUARE
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3.8.2 - KIT RICIRCOLO

Per il corretto funzionamento del generatore è necessario in-
stallare una pompa di circolazione in caldaia.
La pompa di ricircolo in caldaia, fornita in kit optional, dovrà 
essere collegata come indicato in figura.
La pompa di ricircolo deve garantire una temperatura di ritorno 
uguale o maggiore a 55°C.
La gestione deve essere effettuata esclusivamente dal pannello 
comandi caldaia. 
La sua mancata installazione, oltre a limitare la durata di vita 
della caldaia, invaliderà la garanzia.

3.8.3 - ISTRUZIONI dI MONTAggIO

Montaggio del ventilatore

Fissare il ventilatore alla camera fumo.

IMPORTANTE!
In occasione del montaggio del 
ventilatore occorre verificare la perfetta 
tenuta della guarnizione sulla camera 
fumo, in caso contrario, si provocherebbe 
la deformazione della stessa parete con 
conseguente grave danneggiamento della 

girante e/o del motore 
ventilatore.
Questo inconveniente è tanto più rapido quanto più 
è frequente l’apertura della porta di caricamento legna.

ATTENZIONE !
La durezza dell’acqua di alimentazione condiziona 
la durata della vita della caldaia.
Con acque di alimentazione aventi durezza supe-
riore a 15°f è sempre consigliabile il trattamento 
dell’acqua. 

Unical, per favorire i propri clienti, ha messo a punto un “KIT 
RICIRCOLO PER FUNZIONAMENTO CON SERBATOIO DI 
ACCUMULO”.
Il kit è fornito come optional ed è reperibile citando il codice di 
ordinazione relativo al modello della propria caldaia.

ATENȚIE !
Duritatea apei de alimentare influențează asu-
pra duratei de viață a centralei.
Pentru apa de alimentare care are o duritate 
de minim 15°f este întotdeauna recomandată 
tratarea acesteia. 

Unical, în scopul încurajării propriilor clienți, a elaborat un „KIT 
DE RECIRCULARE PENTRU FUNCȚIONAREA CU REZER-
VOR DE ACUMULARE”.
Kitul este livrat ca și echipament opțional și poate fi solicitat prin 
citarea numărului de ordin referitor la modelul propriului aparat.

IMPORTANT!
Cu ocazia montării  ventilatorului verifi-
cați  etanșeitatea garniturii de pe camera 
de fum; în caz contrar ar putea fi cau-
zată deformarea peretelui cu succesiva 
deteriorare a rotorului și/sau a motorului  
ventilatorului.

Această problemă este cu atât mai rapidă cu cât este mai 
frecventă deschiderea ușii de încărcare a lemnelor.

3.8.3 - INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

Montarea ventilatorului

Fixați ventilatorul la camera de fum.

3.8.2 - KIT DE RECIRCULARE

Pentru o funcționare corectă a generatorului este necesară 
instalarea a unei pompe de circulație în centrală.
Pompa de recirculare în centrală, dotată cu un kit opțional, 
trebuie racordată conform indicațiilor din figura corespun-
zătoare.
Pompa de recirculare trebuie să garanteze o temperatură 
de retur egală sau mai mare de 55°C.
Gestionarea acesteia trebuie efectuată de pe panoul de 
comenzi al aparatului. 
Lipsa instalării pompei, pe lângă faptul că reduce durata de 
viață a aparatului, anulează garanția.



24

1
2

3 4

Montare l’isolamento del corpo eseguendo un adeguato 
taglio in prossimità dell’attacco superiore di mandata.

- Avvolgere sulla lana la reggia in plastica ed infilare un 
capo della stessa nell’asola di bloccaggio come indicato 
nel part. 1.

- Tenendo ferma l’estremità della reggia già infilata, pro-
cedere con l’altra estremità ripiegando verso l’interno il 
piolino in plastica come indicato nel part. 2.

- Tendere le due estremità della reggia (come indicato nei 
part. 3 e 4) sino a che questa risulti in aderenza a tutta 
la lana minerale che riveste il corpo caldaia.

 Si raccomanda di non tendere troppo la reggia, un inutile 
schiacciamento della lana minerale, provocherebbe un 
isolamento non omogeneo.

 Nel caso di manutenzioni, è possibile smontare la reggia 
agendo sulle asole di bloccaggio. 

Montaggio isolamento 

e mantello
- Dettaglio “A”: montare il pomello pos. 4 

sul volantino chiusura porta superiore.
 Montare vite e dado su porta superiore 

ed avvitare il pomello (pos. 1, 2, 3).
- Dettaglio “B”: montare il collettore arie 

pos. 2.
 La regolazione del tiraggio aria primaria 

e secondaria è descritta a pag. 30.  
- Dettaglio “C”: montare vite e dado su 

porta inferiore ed avvitare il pomello 
(pos. 1, 2, 3).

- Dettaglio “E”: montare le portine ispe-
zione camera fumo.

- Agganciare lo specchio controllo 
fiamma (pos. 6) alla spia sulla porta 
inferiore.

- Montare l’isolamento del corpo ese-
guendo un adeguato taglio in prossi-
mità dell’attacco superiore di mandata.

Fissare il microinterruttore alla piastra anteriore all’interno e 
regolare assialmente la rondella di spinta per consentire che 
questo venga comandato regolarmente alla chiusura della 
porta superiore di caricamento legna.

43

2
1

Fixați microîntrerupătorul de placa anterioară în interior și 
reglați șaiba de presiune pentru a permite ca acesta să fie 
comandat în mod regulat la închiderea ușii superioare de 
încărcare a lemnelor.

Montarea izolației 
și a mantalei
- Detaliul „A”: montați butonul rotativ 

poz. 4 pe roata de mână de închidere 
a ușii superioare. Montați șurubul și 
piulița pe ușa superioară și strângeți 
butonul rotativ (poz. 1, 2, 3).

- Detaliul „B”: montați colectorul de aer 
poz. 2.  Modul de reglare a tirajului de 
aer primar și secundar este descris la 
pag. 30.  

- Detaliul „C”: montați șurubul și piulița 
pe ușa inferioară și strângeți butonul 
rotativ (poz. 1, 2, 3).

- Detaliul „E”: montați ușițele de inspec-
ție a camerei de fum.

- Fixați oglinda de control a flăcării (poz. 
6) de vizorul de pe ușa inferioară.

- Montați izolația corpului efectuând o 
tăiere adecvată în apropierea siste-
mului de prindere superior de tur.

Montați izolația corpului efectuând o tăiere adecvată în 
apropierea sistemului de prindere superior de tur.

- Înfășurați banda din material plastic pe vata minerală 
și introduceți un capăt a acesteia în ochețul de blocare 
conform indicațiilor din figura 1.

- inând blocată extremitatea benzii deja introdusă, conti-
nuați cu cealaltă extremitate îndoind spre interior pinul 
din plastic conform indicațiilor din figura 2.

- Întindeți cele două extremități ale benzii (conform indica-
țiilor din figura 3 și 4) până când aceasta devine aderentă 
de toată vata minerală care acoperă corpul aparatului.

 Vă recomandăm să nu întindeți prea mult banda; o stri-
vire inutilă a vatei minerale, ar putea provoca o izolare 
neomogenă.

 În cazul operațiilor de întreținere este posibilă demontarea 
benzii acționând asupra ocheților de blocare. 

FIG. 13
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12- Agganciare il pannello laterale sinistro al corpo caldaia (pos. 1).
- Agganciare il pannello laterale destro (pos. 2) al corpo caldaia.
- Assiemare (a terra) il pannello strumenti al coperchio mantello 

(pos. 3, 4, 5, e 6).
- Fissare sulla copertura superiore il profilo posteriore supporto 

fermacavi, pos. 7.
- Montare la copertura posteriore camera fumi (pos. 8,9,10,11 

e 12)
- Aprire il pannello strumenti agendo con un giraviti sulle due 

viti laterali.
 Sollevare il coperchio posteriormente, facendolo ruotare in 

avanti.
 Inserire tutti i capillari dei termostati srotolandoli con cura, il 

cavo di collegamento del/i ventilatore/i (in uscita), il cavo del 
microinterruttore apertura porta (in entrata) ed il cavo di col-
legamento alla linea di alimentazione (in entrata) attraverso le 
due asole rettangolari sul basamento del pannello strumenti.

- Posizionare il coperchio mantello sulla caldaia indirizzando 
l’estremità dei capillari verso il posteriore della caldaia.

- Fissare la targhetta DATI TECNICI caldaia e, solo per modelli 
< 35 kW, la targhetta NORME VENTILAZIONE LOCALI al 
fianco destro mantello dopo aver pulito e sgrassato la zona 
interessata con un prodotto idoneo.

 Rimuovere il supporto dalle targhette ed applicarle facendole 
aderire perfettamente.

 Non rimuovere le targhette perché se ne comprometterebbe 
l’adesività.

I bulbi dei termostati sono individuabili dai cartellini adesivi  fissati 
sui rispettivi capillari; pertanto, in fase di eventuali manutenzioni, 
prestare cura affinché i cartellini non vengano strappati. 
A) Collocare il bulbo della sonda di mandata S4, il bulbo del 

termostato di sicurezza (Ts) nel pozzetto dedicato. 
 Collocare il bulbo della sonda fumi nel pozzetto dedicato. 
 Collocare il bulbo della sonda di mandata S5 nel pozzetto 

dedicato.
B) Montare la presa del ventilatore pos. 3 sulla pannello poste-

riore.

C) Collegare la spina del ventilatore alla presa.
D) Eseguire i collegamenti elettrici dei carichi e della linea come 

da schemi riportati ai capitoli 3.12 e 3.13.
 Chiudere il pannello strumenti.

Prestare attenzione che i cavi elettrici non ven-
gano a contatto con la camera fumo. In fase di 
funzionamento, questa raggiunge temperature 
elevate. 

SONDA DI MANDATA

CALDAIA (S4)

SONDA FUMI

SONDA DI RITORNO

CALDAIA (S )5

SONDA DI MANDATA

CALDAIA (S4)

SONDA FUMI

SONDA DI RITORNO

CALDAIA (S )5
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C) Introduceți ștecărul ventilatorului în priză.
D) Efectuați conexiunile electrice ale sarcinilor și ale liniei con-

form schemelor  din capitolele 3.12 și 3.13.
 Închideți panoul de comenzi.

Asigurați-vă ca cablurile electrice să nu 
intre în contact cu camera de fum. În timpul 
funcționării aceasta atinge temperaturi înalte. 

Bulbii termostatelor pot fi identificați cu ajutorul etichetelor 
adezive fixate pe capilarele corespunzătoare; așadar, în timpul 
operațiilor de întreținere aveți grijă  ca etichetele să nu fie rupte. 
A) Așezați bulbul sondei de tur S4 și bulbul termostatului de 

siguranță (Ts) în puțul dedicat. 
 Așezați bulbul sondei de gaze de ardere în puțul dedicat. 
 Așezați bulbul sondei de tur S5 în puțul dedicat.
B) Montați priza ventilatorului poz. 3 pe panoul posterior.

- Agățați panoul lateral stâng de corpul aparatului (poz. 1).
- Agățați panoul lateral drept (poz. 2) de corpul aparatului.
- Asamblați (pe pământ) panoul de comenzi și capacul mantalei 

(poz. 3, 4, 5 și 6).
- Fixați de acoperirea superioară profilul de suport a clemelor 

de prindere, poz. 7.
- Montați acoperișul posterior al camerei cu gaze de ardere 

(poz. 8,9,10,11 și 12)
- Deschideți panoul de comenzi acționând asupra celor două 

șuruburi laterale cu ajutorul unei șurubelnițe.
 Ridicați capacul înapoi, rotindu-l în față.
 Introduceți toate capilarele termostatelor derulându-le cu grijă, 

cablul de conectare a ventilatorului/arelor (în ieșire), cablul 
microîntrerupătorului de deschidere a ușii (în intrare) și cablul 
de conectare la linia de alimentare (în intrare) prin cele două 
fante dreptunghiulare de pe baza panoului de comenzi.

- Poziționați capacul mantalei pe aparat îndreptând extremită-
țile capilarelor spre partea posterioară a aparatului.

- Fixați plăcuța cu DATE TEHNICE a aparatului și, doar în 
cazul modelelor < 35 kW, plăcuța cu NORME DE AERISIRE 
A ÎNCĂPERILOR pe partea dreaptă a mantalei doar după ce 
ați curățat și degresat zona respectivă cu un produs adecvat.

 Îndepărtați suportul de pe plăcuțe și lipiți-le bine.
 Nu dezlipiți plăcuțele, deoarece este afectată adezivitatea 

acestora.

SONDĂ GAZE DE ARDERE

SONDĂ DE TUR 
CENTRALĂ (S4)

ARC DE 
FIXARE

ARC DE 
CONTACT

TERMOSTAT DE 
SIGURANȚĂ (Ts)

SONDĂ DE RETUR 
CENTRALĂ (S5)
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3.9 - ALLACCIAMENTO ALLA CANNA 
 fUMARIA

Per l’allacciamento del condotto scarico fumi sono da rispettare 
le normative locali e nazionali. 

Il camino ha un’importanza fondamentale per il buon funzio-
namento della caldaia: sarà pertanto necessario che il camino 
risulti impermeabile e ben isolato.
Camini vecchi o nuovi, costruiti senza rispettare le specifiche 
indicate potranno essere convenientemente recuperati “intu-
bando” il camino stesso.
Si dovrà cioè introdurre una canna metallica all’interno del ca-
mino esistente e riempire con opportuno isolante lo spazio tra 
canna metallica e camino.
Camini realizzati con blocchi prefabbricati dovranno avere i giunti 
perfettamente sigillati per evitare che la condensa dei fumi possa 
imbrattare i muri per assorbimento.
L’imbocco del raccordo camino è opportuno sia innestato a 45° 
nel camino.
Alla base del camino dovrà essere ricavata un’apertura di 
ispezione fumi. 
È consigliabile isolare il tubo di raccordo al camino per ridurre 
le perdite di calore e la rumorosità.
Le dimensioni del camino dovranno assicurare il necessario 
tiraggio richiesto per il corretto funzionamento della caldaia.
Un tiraggio insufficiente, oltre a provocare fughe di fumo dal ge-
neratore, causa una sensibile riduzione della potenza; di contro 
un tiraggio eccessivo causa un anomalo aumento di potenza, un 
aumento della temperatura dei fumi al camino ed un eccessivo 
consumo di combustibile.

Si raccomanda di utilizzare solamente condotti di 
scarico adeguati al tipo di combustibile utilizzato. 
È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed 
extracontrattuale del fornitore per i danni causati 
da errori nell’installazione e nell’uso e comunque 
per inosservanza delle istruzioni date dal costrut-
tore stesso. 

Non è consentito lo scarico dei prodotti della 
combustione della fIREX 2S in condotti fumari 
condivisi.

La canna fumaria deve essere conforme alle 
norme vigenti.
Una corretta realizzazione del camino fumi è 
necessaria per favorire, in caso di interruzione di 
erogazione di energia elettrica da parte dell’ente 
distributore, il normale flusso dei fumi dalla ca-
mera di combustione verso l’esterno.
Si ricorda che lo smaltimento del calore in ecces-
so è gestito in maniera ottimale dalla centralina 
elettronica. 

di seguito, riportiamo le principali peculiarità 
caratterizzanti il condotto di scarico dei fumi 

in base a quanto stabilito nelle norme UNI 7129 e UNI 10683:
- Lo scarico fumi deve essere munito di aperture di ispezione  
 a tenuta stagna;
- L’altezza minima del tubo direttamente collegato allo scarico 

dei fumi della caldaia deve essere compresa tra 2÷3 m;
- Se necessaria la presenza di un tratto orizzontale; si consiglia 

di realizzarlo per una lunghezza massima di 1,5 m e con una 
pendenza del 3÷5% per favorire la fuoriuscita dei fumi;

- deve essere utilizzato di un terminale che sia antivento ed 
antipioggia per evitare di alterare il leggero stato di sovra-

pressione in cui si trova la canna fumaria (si sconsiglia di 
terminare la canna fumaria con un tratto orizzontale);

- I canali di scarico devono essere realizzati con materiali 
idonei a resistere ai prodotti della combustione ed alle loro 
eventuali condensazioni (la valvola d’ispezione può consen-
tire lo scarico di eventuale condensa formatasi);

- I condotti devono essere costruiti in maniera da assicurare 
la massima tenuta ai fumi (UNI 10683);

- Si consiglia la coibentazione del condotto soprattutto nella 
sua parte esterna esposta alle intemperie.

Evitare la realizzazione di tratti completamente orizzontali.

Nel locale in cui deve essere installato il generatore di calore non 
devono esistere o essere installate cappe di aspirazione fumi, 
onde evitare di mettere in depressione l’ambiente.

È vietato chiudere le prese d’aria.

Provvedere a mantenere pulita la canna fumaria, con cadenza 
almeno annuale; si consiglia pertanto di procedere ad una ac-
curata pulizia sia del camino che del raccordo fumi.

Nel caso di incendio della canna fumaria o del condotto spegnere 
immediatamente la caldaia e scollegarla dalla 
rete elettrica domestica.

Particolare importanza deve essere dedica-
ta all’installazione dell’impianto di messa 
a terra per la protezione contro le scariche 
elettriche atmosferiche.
La protezione è importante non solo per le 
apparecchiature elettroniche presenti, ma 
specialmente per la sicurezza e l’incolumi-
tà degli utilizzatori.

Respectați normele locale și naționale cu privire la racordarea 
conductelor de evacuare a gazelor de ardere. 

Coșul de fum are o importanță fundamentală pentru 
funcționarea corectă a aparatului: de aceea este 
necesar ca acesta să fie impermeabil și bine izolat.
Coșurile vechi sau noi, construite fără a fi respectate 
specificațiile indicate, pot fi recuperate "întubând" coșul 
respectiv.
Adică, trebuie introdus un coș metalic în interiorul 
căminului existent după care să se umple spațiul dintre 
coșul metalic și cămin cu izolant adecvat.
Coșurile realizate din blocuri prefabricate trebuie să aibă 
joncțiunile perfect sigilate pentru a evita ca condensul 
gazelor de ardere să poată murdări pereții prin absorbție.
Gura racordului coșului este bine să fie îmbinată la 45° 
în cămin.
La baza coșului trebuie realizată o deschizătură de 
verificare a gazelor de ardere. 
Vă recomandăm să izolați conducta de racordare la 
coș pentru a reduce pierderile de căldură și zgomotele.
Dimensiunile coșului trebuie să asigure tirajul necesar 
în vederea funcționării corecte a aparatului.
Un tiraj insuficient, pe lângă faptul că provoacă ieșirea 
gazelor de ardere din generator, cauzează și o reducere 
a puterii acestuia; pe de altă parte, un tiraj excesiv 
cauzează creșterea anormală a puterii, creșterea 
temperaturii gazelor de ardere din coș și un consum 
excesiv de combustibil.

Vă recomandăm să utilizați doar conducte de 
evacuare adecvate pentru tipul de combustibil 
utilizat. 
Se exclude orice responsabilitate contractuală 
sau extracontractuală a furnizorului în caz de 
daune provocate de instalarea sau utilizarea 
greșită sau în caz de nerespectare a instrucți-
unilor producătorului. 

Este interzisă evacuarea produselor rezultate 
în urma arderii generate de centrala FIREX 
2S în conducte comune de gaze de ardere.

Coșul de fum trebuie să fie conform normelor 
în vigoare.
Realizarea corectă a coșului de fum este 
necesară pentru ca, în caz de întrerupere a 
alimentării cu energie electrică, să permită ie-
șirea normală a gazelor de ardere din camera 
de ardere spre exterior.
Vă reamintim că eliminarea excesului de căl-
dură este gestionată în mod optim de centrala 
electronică. 

În continuare, prezentăm principalele caracteristici ale 
conductei de evacuare a gazelor de ardere în conformitate 
cu normativele UNI 7129 și UNI 10683:
-  Sistemul de evacuare a gazelor de ardere trebuie să fie 

prevăzut cu deschideri de inspecție etanșe;
- Înălțimea minimă a conductei racordate direct la sistemul 

de evacuare a gazelor de ardere al centralei trebuie să fie 
cuprinsă între 2÷3 m;

- Dacă este necesară prezența unui segment orizontal, vă 

Trebuie acordată o importanță specială 
instalării sistemului de împământare de 
protecție împotriva descărcărilor electrice 
atmosferice.
Protecția este importantă nu doar pentru 
echipamentele electronice prezente, ci 
mai ales pentru siguranța și integritatea 
utilizatorilor.

recomandăm să îl realizați pe o lungime de maximum 1,5 m 
și cu o înclinație de 3÷5%, pentru a permite ieșirea fumului;

- Folosiți un terminal de protecție împotriva vântului și a 
ploii pentru a preveni alterarea stării ușoare de suprapresi-
une în care se află coșul de fum (vă recomandăm să con-
struiți coșul de fum astfel încât să se termine cu un segment 
orizontal);

- Canalele de evacuare trebuie realizate din materiale adecva-
te care să reziste la produsele rezultate în urma arderii și la 
eventualul condens creat (supapa de control poate permite 
evacuarea condensului format);

- Conductele trebuie construite astfel încât să asigure o izolare 
perfectă a fumului (UNI 10683);

- Se recomandă izolarea conductei, mai ales a segmentului 
exterior supus intemperiilor.

Evitați realizarea porțiunilor complet orizontale.
În încăperea în care este instalat generatorul de căldură 
nu trebuie să existe sau să fie montate hote de aspirare a 
gazelor de ardere, pentru a evita punerea în depresiune a 
încăperii.

Este interzisă acoperirea prizelor de aer.
Curățați coșul de fum cel puțin o dată pe an; se recoman-
dă efectuarea unei curățări corecte atât a coșului, cât și a 
racordului de fum.

În caz de incendiere a coșului de fum sau a 
conductei, opriți imediat aparatul și deconec-
tați-l de la rețeaua de energie electrică.

3.9 - RACORDAREA LA COȘUL 
 DE FUM

Limitator/regulator 
al tirajului

Recipient 
pentru 
funingine cu 
evacuare a 
condensatului
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3.9.1 - SCARICO A PARETE ESTERNA

Una delle soluzioni di installazione adottabili può essere quella di 
posizionare la FIREX 2S in prossimità di una parete perimetrale 
dell’abitazione in maniera che lo scarico dei fumi avvenga diret-
tamente all’esterno. Si riportano alcune indicazioni evidenziate 
dalla norma UNI 7129 per questa particolare configurazione di 
impianto:

- Garantire sempre la presenza di una valvola di ispezione 
che consenta di condurre una efficace e periodica pulizia, 
nonché l’evacuazione della eventuale condensa formatasi;

- Il comignolo deve essere rigorosamente antivento ed anti-
pioggia;

- Realizzare un opportuno isolamento del condotto di scarico 
fumi nel tratto di attraversamento del muro.

È opportuno che il condotto di evacuazione dei fumi, se comple-
tamente esterno, venga realizzato in acciaio inox a doppia parete 
per garantire sia una maggiore resistenza agli agenti atmosferici 
che l’adeguata temperatura di scarico fumi.

cu perete dublu, pentru a asigura atât o rezistență mai mare 
la factorii atmosferici, cât și o temperatură adecvată a gazelor 
evacuate.

Una dintre soluțiile de instalare poate fi cea de poziționare a 
centralei FIREX 2S în apropierea unui perete perimetral al încă-
perii, astfel încât evacuarea gazelor de ardere să aibă loc direct 
în exterior. În continuare prezentăm câteva indicații evidențiate 
de norma UNI 7129 pentru acest tip de configurare a instalației:

- Asigurați-vă să existe întotdeauna o supapă de control, 
care să permită o curățare eficientă și periodică, precum și 
îndepărtarea eventualului condens format;

- Hornul trebuie să aibă protecție împotriva vântului și a ploii;
- Izolați bine porțiunea de conductă de evacuare a fumului 

care traversează zidul.

Este necesar ca conducta de evacuarea a gazelor de ardere, 
dacă se află integral la exterior, să fie realizată din oțel inoxidabil, 

3.9.1 - EVACUAREA PRIN PERETELE EXTERIOR

Recipient pentru 
funingine cu 
evacuare a 
condensatului

Limitator/regulator 
al tirajului

Terminal de protecție 
împotriva intemperiilor
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3.9.2 - SCARICO A TETTO MEdIANTE CANNA fUMARIA TRAdIZIONALE

I fumi della combustione del pellet possono essere scaricati 
anche utilizzando una canna fumaria tradizionale preesistente 
a patto che questa sia realizzata secondo quanto indicao dalle 
norme tecniche vigenti. 
Si elencano brevemente alcune delle principali caratteristiche 
messe in evidenza nella norma e caratterizzanti un buon camino:

- L’adeguato isolamento e coibentazione soprattutto nel suo 
tratto esterno esposto all’atmosfera;

- Sezione interna costante (non ci devono essere restringi-
menti di sezione);

- Realizzato con materiale resistente alle alte temperature, 
all’azione dei prodotti della combustione ed all’azione cor-
rosiva della condensa eventualmente formatasi;

- Andamento prevalentemente verticale con deviazioni dall’as-
se non superiori ai 45°;

È consigliabile prevedere una camera di raccolta di materiale 
solido e/o di eventuale condensa ispezionabile mediante uno 
sportello a tenuta d’aria.
Si consiglia di seguire quanto stabilito dalle norme UNI 9615 e 
9731 per il dimensionamento della sezione del camino e comun-
que di non realizzare condotti di sezione inferiore a 100 mm.
Nel caso in cui si abbiano delle sezioni maggiori risulta necessa-
rio inserire un condotto di acciaio all’interno di quello in muratura.

La canna in acciaio deve essere opportunamente 
isolata con un materiale resistente ad alta tem-
peratura e sigillata rispetto al camino esterno.

- Traseu, în principal, vertical, cu deviații de la axă care nu 
depășesc 45°;

Vă recomandăm să prevedeți o cameră de acumulare a materi-
alului solid și/sau a condensului, care poate fi verificată printr-o 
ușă cu etanșare a aerului.
Vă recomandăm să respectați prevederile normelor UNI 9615 
și 9731 privind dimensionarea secțiunii coșului și să nu realizați 
conducte cu secțiune mai mică de 100 mm.
În cazul în care secțiunile sunt mai mari va trebui să introduceți 
o conductă din oțel în interiorul conductei aflate în zid.

Coșul din oțel trebuie izolat cu material re-
zistent la temperaturi înalte și sigilat față de 
coșul extern.

Gazele rezultate în urma arderii peleților pot fi evacuate, de 
asemenea, printr-un coș de fum tradițional, preexistent, cu 
condiția ca acesta să fie construit conform indicațiilor normelor 
tehnice în vigoare. 
Mai jos sunt enumerate pe scurt câteva dintre caracteristicile 
principale evidențiate în norma în vigoare și care descriu un 
coș bine construit:

- Izolarea corespunzătoare și căptușirea, în special, a porțiunii 
aflate la exterior;

- Secțiune internă constantă (nu trebuie să existe restrângeri 
a secțiunii);

- Realizat din material rezistent la temperaturi înalte, la ac-
țiunea produselor rezultate în urma arderii și la acțiunea 
corozivă a condensului creat;

3.9.2 - EVACUAREA PRIN ACOPERIȘ FOLOSIND UN COȘ DE FUM TRADIȚIONAL

Recipient pentru 
funingine cu 
evacuare a 
condensatului

Limitator/regulator al 
tirajului
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3.10 - ALLACCIAMENTI ELETTRICI

Avvertenze generali

La sicurezza elettrica dell’apparecchio è assicurata soltanto 
quando lo stesso è correttamente collegato ad un efficace 
impianto di messa a terra, eseguito come previsto dalle vigenti 
norme di sicurezza: non sono assolutamente idonee come prese 
di terra le tubazioni degli impianti gas, idrico e di riscaldamento.

È necessario verificare questo fondamentale requisito di si-
curezza; in caso di dubbio, richiedere un controllo accurato 
dell’impianto elettrico da parte di personale professionalmente 
qualificato, poiché il costruttore non è responsabile per eventuali 
danni causati dalla mancanza di messa a terra dell’impianto.

Far verificare da personale professionalmente qualificato che 
l’impianto elettrico sia adeguato alla potenza massima assorbita 
dall’apparecchio, indicata in targa, accertando in particolare che 
la sezione dei cavi dell’impianto sia idonea alla potenza assorbita 
dall’apparecchio. 

Per l’alimentazione generale dell’apparecchio dalla rete elettrica 
non è consentito l’uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. 

L’uso di un qualsiasi componente che utilizza energia elettrica 
comporta l’osservanza di alcune regole fondamentali quali: 
• non toccare l’apparecchio con parti del corpo bagnate e/o 

umide e/o a piedi nudi; 
• non tirare i cavi elettrici; 
• non lasciare esposto l’apparecchio ad agenti atmosferici 

(pioggia, sole, ecc.) a meno che non sia espressamente 
previsto; 

• non permettere che l’apparecchio sia usato da bambini o da 
persone inesperte.

Collegamento alimentazione elettrica 230V

I collegamenti elettrici sono illustrati nella sezione 3.11.

L’installazione della caldaia richiede il collegamento elettrico ad 
una rete a 230 V - 50 Hz. 
Tale collegamento deve essere effettuato a regola d’arte come 
previsto dalle vigenti norme CEI. 

Pericolo!
L’installazione elettrica deve essere eseguita solo 
a cura di un tecnico abilitato.
Prima di eseguire i collegamenti o qualsiasi ope-
razione sulle parti elettriche, disinserire sempre 
l’alimentazione elettrica e assicurarsi che non 
possa essere accidentalmente reinserita. 

Si ricorda che è necessario installare sulla li-
nea di alimentazione elettrica della caldaia un 
interruttore bipolare con distanza tra i contatti 
maggiore di 3 mm, di facile accesso, in modo tale 

da rendere veloci e sicure eventuali operazioni di manutenzione.

La sostituzione del cavo di alimentazione deve essere effettuata 
da personale tecnico autorizzato. Il mancato rispetto di quanto 
sopra può compromettere la sicurezza dell’apparecchio.

Attenzione!
-  Prima di aprire il pannello strumenti, posizio-

nare l’interruttore in pos. “0”!
-  Non collegare al pannello strumenti carichi 

che assorbano complessivamente più di 6A!

Approvazioni
Il pannello strumenti UNICAL per le caldaie FIREX 2S è stato 
approvato CE secondo la norma EN 60335-1.

Targhetta dati tecnici e numero di fabbrica del pannello stru-
menti.
La targhetta di identificazione del pannello stru-
menti è incollata sul basamento.

Utilizzazione
Questo pannello strumenti deve essere usato 
per il funzionamento di una caldaia destinata al 
riscaldamento dell’acqua ad una temperatura che 
non superi quella di ebollizione nelle condizioni 
di installazione.

Dielettrico isolante

“+” Polo cavo coassiale o cavo schermato
al morsetto dispari

Polo calza (schermo)
al morsetto pari

CAVO SCHERMATO

MORSETTIERA

1

2

3

4

SONDA

COLLEgAMENTO CORRETTO dELLE SONdE

N.B. per una corretta visualizzazione della misura di 
temperatura della sonda, nel caso in cui il cavo passi 
vicino a cavi elettrici o sia prolungata oltre 3 metri è indi-
spensabile che il collegamento venga effettuato con un 
cavo schermato.

Dal disegno seguente viene specificato che il polo caldo 
del cavo schermato deve essere collegato al morsetto 
dispari mentre la calza schermo del cavo deve essere 
collegata al morsetto pari. 
In questo modo si effettua la schermatura della linea della 
sonda e si elimina il problema dei disturbi.

CAVO SCHERMATO

MORSETTIERA

1

2

3

4

SONDA

Dielettrico isolante

“+” Polo cavo coassiale o cavo schermato
al morsetto dispari

Polo calza (schermo)
al morsetto pari

cablului ecranat trebuie conectat la regleta impară în timp 
ce tresa cablului trebuie conectată la regleta pară. 
În acest fel se efectuează ecranarea liniei sondei și se 
elimină problema perturbărilor.

CONECTAREA CORECTă A SONDELOR

N.B. pentru o afișare corectă a măsurătorii de temperatură 
a sondei, în cazul în care cablul trece pe lângă cabluri 
electrice sau este prelungit mai mult de 3 metri, conexi-
unea trebuie efectuată obligatoriu cu un cablu ecranat.
În imaginea de mai jos se indică faptul că polul cald al 

Atenție!
-  Înainte de deschiderea panoului de co-

menzi, aduceți întrerupătorul în poz. „0”!
-  Nu conectați la panoul de comenzi sarcini 

care absorb în total mai mult de 6A!

Aprobări
Panoul de comenzi UNICAL pentru centralele FIREX 2S a fost 
aprobat CE conform normei EN 60335-1.

Plăcuța cu date tehnice și numărul de serie al 
panoului de comenzi.
Plăcuța de identificare a panoului de comenzi este 
lipită pe bază.

Utilizare
Acest panou de comenzi trebuie utilizat pentru 
funcționarea unui aparat destinat încălzirii apei 
la o temperatură care să nu depășească tem-
peratura de fierbere în condițiile de instalare.

3.10 - CONEXIUNI ELECTRICE

Recomandări generale

Siguranța electrică a aparatului este asigurată doar atunci când 
acesta este conectat corect la o instalație eficientă de împă-
mântare, conexiune efectuată în conformitate cu prevederile 
normelor de siguranță în vigoare: nu pot fi utilizate ca și prize 
de împământare conductele instalațiilor de gaz, hidrice și de 
încălzire.

Este obligatorie verificarea acestei condiții de siguranță; în caz de 
îndoieli, solicitați un control amănunțit al instalației electrice din 
partea personalului calificat, întrucât producătorul nu își asumă 
responsabilitatea în caz de daune provocate de lipsa legării la 
pământ a instalației.

Tehnicienii calificați trebuie să verifice ca instalația electrică 
să fie adecvată puterii maxime absorbite de aparat, indicată 
pe plăcuța cu date; aceștia trebuie să se asigure ca secțiunea 
cablurilor instalației să fie adecvată puterii absorbite de aparat. 

Pentru alimentarea generală a aparatului de la rețeaua electrică, 
nu este permisă utilizarea adaptoarelor, prizelor multiple și/sau 
a prelungitoarelor. 

În timpul folosirii componentelor care prevăd utilizarea energiei 
electrice este necesară respectarea următoarelor reguli funda-
mentale: 
• nu atingeți aparatul cu părți ale corpului ude și/sau umede; 

nu atingeți aparatul dacă sunteți cu picioarele goale; 
• nu trageți de cablurile electrice; 
• nu lăsați aparatul expus la acțiunea directă a agenților at-

mosferici (ploaie, soare etc.) cu excepția cazurilor în care a 
fost special prevăzut; 

• nu permiteți utilizarea aparatului de către copii sau persoane 
neinstruite.

Conectarea la rețeaua de alimentare 
electrică 230V

Conexiunile electrice sunt indicate în secțiunea 3.11.

Instalarea centralei necesită o conexiune electrică la o rețea 
de 230 V - 50 Hz. 
Această conexiune trebuie efectuată conform prevederilor nor-
melor CEI în vigoare. 

Pericol!
Instalația electrică trebuie realizată numai de 
un tehnician autorizat.
Înainte de efectuarea conexiunilor sau a ori-
cărei alte operații asupra părților electrice, 
întrerupeți alimentarea electrică și asigu-
rați-vă ca aceasta să nu poată fi reactivată 
accidental. 

Vă reamintim că este obligatorie montarea pe linia electrică de 
alimentare a aparatului, a unui întrerupător bipolar cu distanța 
dintre contacte mai mare de 3 mm, ușor accesibil, pentru ca 
operațiile de întreținere să fie realizate rapid și sigur.

Înlocuirea cablului de alimentare trebuie efectuată de personal 
tehnic autorizat. Nerespectarea indicațiilor de mai sus poate 
afecta siguranța aparatului.

Pol tresă (ecranat) la 
regleta pară

„+” Pol cablu coaxial sau cablu ecranat la 
regleta impară

Dielectric (izolator)

SONDĂ

REGLETĂ

CABLU ECRANAT



30

3.11 - COLLEgAMENTI

COLLEgAMENTO CARIChI Ed ALIMENTAZIONE PANNELLO STRUMENTI

COLLEgAMENTO SONdE / CRONOTERMOSTATO 

(*) Con pompe modulanti o con assorbimento superiore ad 1A, interporre tra scheda e carico, un teleruttore di potenza.(*) În cazul pompelor cu modulare sau cu absorbție mai mare de 1A, interpuneți un contactor de putere între placă și sarcină.

CONECTAREA SONDELOR / CRONOTERMOSTATULUI 

CONECTAREA SARCINILOR ȘI A ALIMENTăRII PANOULUI DE COMENzI

3.11 - CONECTăRI

INTERFAȚA CABLARE

Alimentare 
230 Vac

ARZĂTOR 
sau Centrală 
auxiliară

Sonda 1 
Panouri 
solare (1)

Sonda 2 
Schimbător 
Solar sau 
Puffer P. 
Jos (2)

Sonda 3 
Boiler P. 
Sus (4)

Intrare 
contact 
ușă

Intrare 
Cronotermostat

Sondă gaze 
de ardere 
PT 1000

Sonda 
5 Retur 
Centrală 
(16)

Sonda 4
Tur 
Centrală (8)

Ventilator cu 
viteza fixă sau 
cu modulație

Pompă 
recirculare 
centrală

Pompă 
Boiler sau 
Acumulator

Pompă 
panouri 
solare

Pompă 
instalație
de încălzire

Neutilizat
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   SChEMI dI PRINCIPIO IdRAULICI Ed ELETTRICI 4
Gli schemi seguenti sono solo di riferimento e pertanto non vincolanti.
Unical declina ogni responsabilità per errori od omissioni. 

Impianto con caldaia modello fIREX 2S.
Produzione di acqua per impianto di riscaldamento con regolazione della temperatura sull’impianto tramite valvola miscelatrice 
manuale (o elettrica gestita da termoregolazione supplementare). 

Dopo avere caricato il magazzino di legna ed avere innescato 
la combustione chiudere la porta superiore.
Dare tensione al pannello strumenti e premere il tasto avvio 
ventilatore: in questo modo si dà inizio alla gestione automatica 
della fase di combustione da parte del pannello.
In questa condizione si ha il funzionamento del ventilatore e 
della pompa di ricircolo in caldaia; se il termostato ambiente è 
in richiesta, sul display del pannello apparirà il messaggio “INV. 
RISC. LEgN. COMB.”.
Con la caldaia ancora fredda, non è previsto il funzionamento 
della pompa impianto.
Questa rimarrà ferma fino al raggiungimento della temperatura 
in caldaia impostata al PARAMETRO 1.
Se la temperatura non raggiunge il valore impostato al PARAME-
TRO 1 nel tempo utile impostato al PARAMETRO 9, il ventilatore 
si spegne, la pompa di ricircolo rimane in funzione e sul display 
compare il messaggio “INV. RISC. AUTO STBY”.
Questo significa che si è caricata una quantità di legna insuf-
ficiente ai fini del raggiungimento della temperatura impostata 
(PARAMETRO 1) o che il tempo impostato nel “PARAMETRO 9” 
è troppo breve. 
Per uscire da questa situazione di stallo, è necessario premere 
il tasto “avvio ventilatore” per avviare una nuova fase di com-
bustione.
Se la temperatura di caldaia (rilevata dalla sonda S4) sale fino 
a soddisfare il PARAMETRO 1 nel tempo utile impostato al PARA-
METRO 9, si accende la pompa impianto e la caldaia funziona 
normalmente.

Raggiunta la temperatura impostata nel PARAMETRO 0, il venti-
latore si spegne e sul display compare il messaggio “INV. RISC. 
LEgN. MANT.”.
La pompa impianto rimane in funzione ed una diminuzione della 
temperatura in caldaia (rilevata dalla sonda S4) determina una 
nuova accensione del ventilatore. 
In questo caso il ventilatore si accende per mantenere “caldo” 
il corpo della caldaia anche se non c’è alcuna richiesta del 
termostato ambiente.
Se non è presente nessuna richiesta di calore da parte dell’im-
pianto (contatto aperto del termostato ambiente), sul 
display appare il messaggio “INV. Off. LEgN. COMB.”.
Con la porta di caricamento aperta, il ventilatore funziona sempre 
al massimo dei giri.
La condizione di allarme per sovratemperatura acqua al rag-
giungimento della temperatura impostata al PARAMETRO 2, 
inibisce il funzionamento del ventilatore anche se la porta di 
caricamento è aperta.
La pompa di ricircolo funziona in base alle temperature rilevate 
rispettivamente dalle sonde S4 e S5 ed in base al valore impo-
stato nel PARAMETRO 8.
La pompa funziona fino al raggiungimento del valore impostato 
che rappresenta il differenziale di temperatura tra la mandata 
ed il ritorno della caldaia: quando il differenziale è soddisfatto, 
la pompa si arresta per poi riaccendersi quando si esce dal 
differenziale.

pornește și centrala funcționează normal.
După atingerea temperaturii setate în PARAMETRUL 0, venti-
latorul se oprește și pe display apare mesajul „INV. îNC. LEMN 
MANT.”.
Pompa instalației rămâne în funcțiune și o reducere a tempera-
turii din centrală (detectată de sonda S4) determină repornirea 
ventilatorului. 
În acest caz ventilatorul pornește pentru a menține „cald” corpul 
centralei chiar dacă nu există nicio solicitare din partea termo-
statului ambient.
În cazul în care nu este prezentă nicio solicitare de căldură din 
partea instalației (contact deschis al termostatului ambient), pe 
display apare mesajul „INV. Off. LEMN COMB.”.
Când ușa de încărcare este deschisă, ventilatorul funcționează 
întotdeauna la numărul maxim de rotații.
Condiția de alarmă de supratemperatură a apei la atingerea 
temperaturii setate în PARAMETRUL 2, blochează funcționarea 
ventilatorului, chiar dacă ușa de încărcare este deschisă.
Pompa de recirculare funcționează în funcție de temperaturile 
detectate de sondele S4 și S5 și în funcție de valoarea setată 
în PARAMETRUL 8.
Pompa funcționează până la atingerea valorii setate care repre-
zintă diferența de temperatură dintre turul și returul centralei: 
când diferența este atinsă, pompa se oprește și apoi repornește 
când diferența nu mai este atinsă.

După ce ați încărcat camera de depozitare a lemnelor și după 
ce ați declanșat combustia închideți ușa superioară.
Alimentați panoul de comenzi și apăsați tasta de pornire a ven-
tilatorului: în acest mod va începe gestionarea automată a fazei 
de combustie de către panou.
În această condiție este posibilă funcționarea ventilatorului și 
a pompei de recirculare din centrală; dacă termostatul ambient 
primește o solicitare, pe display-ul panoului va apărea mesajul 
„INV. îNC. LEMN COMB.”.
Când centrala este încă rece, nu este prevăzută funcționarea 
pompei instalației.
Aceasta va rămâne oprită până când temperatura din centrală 
ajunge la cea setată în PARAMETRUL 1.
Dacă temperatura nu atinge valoarea setată în PARAMETRUL 1 
în intervalul de timp util setat în PARAMETRUL 9, ventilatorul se 
oprește, pompa de recirculare rămâne în funcțiune și pe display 
apare mesajul „INV. îNC. AUTO STBY”.
Acest lucru înseamnă că a fost încărcată o cantitate de lemne 
insuficientă pentru a atinge temperatura setată (PARAMETRUL 
1) sau că durata de timp setată în „PARAMETRUL 9” este prea 
scurtă. 
Pentru a ieși din acest impas trebuie apăsată tasta „pornire 
ventilator” pentru a începe o nouă fază de combustie.
Dacă temperatura centralei (detectată de sonda S4) urcă 
până când atinge îndeplinește cerințele din PARAMETRUL 1 în 
intervalul de timp util setat în PARAMETRUL 9, pompa instalației 

Instalație cu centrală model FIREX 2S.
Producție de apă pentru instalația de încălzire cu reglare a temperaturii în instalație prin intermediul supapei de amestec 
manuală (sau electrică gestionată de termoreglare suplimentară). 

Schemele de mai jos sunt de referință și nu au caracter obligatoriu.
Unical declină orice responsabilitate pentru eventualele erori sau omisiuni. 

   SCHEME HIDRAULICE ȘI ELECTRICE 4
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pompă de recirculare (lipsa instalării acesteia atrage anularea garanției)
supapă amestec de zonă manuală (sau electrică, gestionată prin termoreglare suplimentară) 
pompă instalație de încălzire
vas de expansiune deschis 
distribuire a instalației de încălzire (alimentare)
sondei supapei de evacuare termică
sondă temperatură de tur 
sondă temperatură de retur
microîntrerupător deschidere ușă
termostat ambient sau cronotermostat
    sondă temperatură fum
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LISTA PARAMETRI dI SChEdA PANNELLO cod. 41156
VALORI dI
dEfAULTParametro

Temperatura di lavoro caldaia 80 °C0
Temperatura minima di caldaia 60 °C1
Temperatura massima caldaia per allame 88 °C2
Temperatura inizio caricamento boiler o accumulo 50 °C3
Temperatura fine caricamento boiler o accumulo 60 °C4
Delta termico termostatazione da temperatura lavoro caldaia 2 °C5
Delta termico in caricamento boiler 8 °C6
Delta termico lavoro pannelli solari 10 °C7
Delta massima differenza corpo caldaia (gestione ricircolo) 4 °C8
Tempo ritardo spegnimento per stand-by funzione Timer 50 minuti9
PARAMETRO IMPOSTAZIONE SONDE10
Sonda 1 = 0-> assente 1-> presente 0+

Sonda 2 = 0-> assente 2-> presente 0+

Sonda 3 = 0-> assente 4-> presente 0+

Sonda 4 = 0-> assente 8-> presente 8+

Sonda 5 = 0-> assente 16-> presente 16+

Parametro sonde totale 24

PARAMETRO IMPOSTAZIONE FUNZIONALE11
0, Pred. = 0> Solare assente  1-> Solare presente 0+

1, Pred. = 0> Ricircolo presente  2-> Ricircolo assente 0+

2, Pred. = 0> Boiler assente  4-> Boiler presente 0+

3, Pred. = 0> Boiler tipo serpentino 8-> Boiler tipo Combi o Puffer 0+

4, Pred. = 0> Solo legna   16-> Legna + caldaia ausiliaria 0+

Parametro funzionale totale 0

Selez. Lingua: 0 = Italiano - 2 = Inglese - 4 = Rumeno - 6 = Francese (**)12
Passo modulazione velocità su temperatura di caldaia in 4 gradini 
da 2 gradi da temperatura di lavoro caldaia

413

Velocità nominale ventilatore in combustione legna (*) 188 / 66.5%14
Massima temperatura fumi con modulazione di -15°C (3 gradini da 5°C) 24515

VALORI
IMPOSTABILI

65÷85 °C

55÷60 °C

45÷50 °C

60÷70 °C

Per l’abilitazione o la disabilitazione delle sonde si immette nel PARAMETRO 10 (parametro impostazione sonde) un 
valore numerico che è il risultato della somma dei pesi attribuiti ad ogni singola sonda.

La stessa procedura si effettua con il PARAMETRO 11 (parametro impostazione funzionale).

Per configurare il circuito idraulico di fig. 22 inserire i seguenti valori: PARAMETRO 10 = 24; PARAMETRO 11 = 0.

0

(*) Visualizzazioni in funzione del tipo di microprocessore utilizzato (“punti” oppure “percentuale”)

(**) Selezione della lingua con microprocessore 1° versione. 
      Nel caso in cui nel param. 14 sia presente, la velocità in percentuale vedere SELEzIONE DELLA LINGUA   
      paragrafo 5 pag 43)

(*) Vizualizări în funcție de tipul de microprocesor utilizat („puncte” sau “procente”)

(**) Selectarea limbii cu microprocesor versiunea 1. 
      În cazul în care în param. 14 este prevăzută viteza în procente, vezi SELECTAREA LIMBII     
      paragraful 5 pag 43)

0

Pentru activarea sau dezactivarea sondelor, introduceți în PARAMETRUL 10 (parametru de setare sonde) o valoare 
numerică care este rezultatul sumei greutăților atribuite fiecărei sonde.

Aceeași procedură se va efectua și în cazul PARAMETRULUI 11 (parametru de setare funcțională).

Pentru a configura circuitul hidraulic din fig. 22 introduceți următoarele valori: PARAMETRUL 10 = 24; PARAMETRUL 11 = 0.

60÷70 °C

45÷50 °C

55÷60 °C

65÷85 °C

VALORI
CONfIgURABILE

15 245Temperatură maximă gaze de ardere cu modulare de -15°C (3 trepte de 5°C)
14 188 / 66,5%Viteza nominală a ventilatorului în timpul arderii lemnelor (*)

13 4Pas de modulare a vitezei în funcție de temperatura centralei în 4 trepte 
de 2 grade de la temperatura de funcționare a centralei

12 Selectare Limbă: 0 = Italiană - 2 = Engleză - 4 = Română - 6 = Franceză (**)

0Parametru funcțional total 

0+4, Pred. = 0> Doar lemn   16-> Lemn + centrală auxiliară
0+3, Pred. = 0> Boiler de tip serpentină 8-> Boiler de tip Combi sau Puffer
0+2, Pred. = 0> Boiler absent  4-> Boiler prezent
0+1, Pred. = 0> Recirculare prezentă  2-> Recirculare absentă
0+0, Pred. = 0> Solar absent  1-> Solar prezent

11 PARAMETRU DE SETARE FUNCȚIONALĂ
24Parametru sonde total

16+Sonda 5 = 0-> absent 16-> prezent
8+Sonda 4 = 0-> absent 8-> prezent
0+Sonda 3 = 0-> absent 4-> prezent
0+Sonda 2 = 0-> absent 2-> prezent
0+Sonda 1 = 0-> absent 1-> prezent

10 PARAMETRU DE SETARE A SONDELOR
9 50 minuteTimp de întârziere a opririi pentru stand-by funcția Timer
8 4 °CDelta maxim diferență corp centrală (gestionare recirculare)
7 10 °CDelta termic de funcționare panouri solare
6 8 °CDelta termic în încărcare boiler
5 2 °CDelta termic termostatare de la temperatura de funcționare a centralei
4 60 °CTemperatură sfârșit încărcare boiler sau acumulator
3 50 °CTemperatură începere încărcare boiler sau acumulator
2 88 °CTemperatură maximă centrală pentru alarmă
1 60 °CTemperatura minimă a centralei
0 80 °CTemperatura de funcționare a centralei

Parametru
VALORI

STANdARd

LISTA PARAMETRILOR PLĂCII PANOULUI cod 41156
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Impianto con caldaia modello fIIREX 2S e BOILER per ACQUA CALdA SANITARIA a singolo o doppio serpentino con 
PANNELLI SOLARI.
Produzione di acqua per impianto di riscaldamento con regolazione della temperatura sull’impianto tramite valvola miscelatrice 
manuale (o elettrica gestita da termoregolazione supplementare). 

fig. 24

Il pannello strumenti della caldaia FIIREX 2S gestisce in auto-
matico il riscaldamento dell’impianto e la produzione di acqua 
calda sanitaria.
Nel caso in cui il boiler sia dotato di doppia serpentina, si può 
inserire anche la gestione dei panneli solari.
Quando è prevista la gestione di un boiler, come in questo caso, 
è sufficiente abilitare la sonda S3 che effettua il controllo della 
temperatura.
La gestione della funzione boiler si abilita con il PARAMETRO 
IMPOSTAZIONE fUNZIONALE.
Quando la temperatura del boiler scende sotto il valore minimo 
impostato al PARAMETRO 3, il programma attiva in automatico 
la precedenza acqua calda sanitaria.
Perché la pompa di carico boiler possa partire, la temperatura 

di caldaia (rilevata dalla sonda S4) deve essere maggiore della 
temperatura minima (PARAMETRO 1) ed il caricamento avviene 
se la temperatura rilevata dalla sonda S4 è maggiore di quella 
rilevata dalla sonda S3 più il PARAMETRO 6 (delta termico ca-
ricamento boiler).
Per gestire i pannelli solari bisogna abilitare la sonda S2 e la 
sonda S1 (parametro impostazione sonde) ed abilitare la fun-
zione SOLARE con il PARAMETRO IMPOSTAZIONE fUNZIONALE.
La pompa di ricircolo è indispensabile in tutti gli schemi poiché 
ha la funzione di bilanciamento della temperatura tra la mandata 
ed il ritorno della caldaia ed evita fenomeni di condensazione.
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pompa scambiatore solare
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sonda valvola scarico termico
scambiatore solare
sonda scambiatore solare
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sonda superiore boiler
sonda temperatura di mandata 
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pompă de recirculare (lipsa instalării acesteia atrage anularea garanției)
supapă amestec de zonă manuală (sau electrică, gestionată prin termoreglare suplimentară) 
pompă instalație de încălzire
pompă de încărcare boiler
pompă schimbător solar
vas de expansiune deschis 
vas de expansiune închis
distribuire a instalației de încălzire (alimentare)
sondei supapei de evacuare termică
schimbător solar
sondă schimbător solar
sondă inferioară boiler
sondă superioară boiler
sondă temperatură de tur 
sondă temperatură de retur
microîntrerupător deschidere ușă
termostat ambient sau cronotermostat
    sondă temperatură fum
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decât temperatura minimă (PARAMETRUL 1) și încărcarea se 
efectuează dacă temperatura detectată de sonda S4 este mai 
mare decât cea detectată de sonda S3 plus PARAMETRUL 6 
(delta termic de încărcare boiler).
Pentru a gestiona panourile solare trebuie activată sonda S2 și 
sonda S1 (parametru de setare a sondelor) și trebuie activată 
funcția SOLARă cu PARAMETRUL DE SETARE FUNCȚIO-
NALă.
Pompa de recirculare este indispensabilă în toate schemele, 
deoarece are rol de echilibrare a temperaturii dintre turul și returul 
centralei și previne fenomenele de condensare.

Panoul de comenzi al centralei FIIREX 2S gestionează automat 
încălzirea instalației și prepararea de apă caldă de consum.
În cazul în care boilerul este prevăzut cu dublă serpentină, se 
poate introduce inclusiv gestionarea panourilor solare.
Când este prevăzută gestionarea unui boiler, ca în acest caz, 
este suficientă activarea sondei S3 care efectuează controlul 
temperaturii.
Gestionarea funcției boilerului se activează cu PARAMETRUL 
DE SETARE FUNCȚIONALă.
Când temperatura boilerului scade sub valoarea minimă setată 
în PARAMETRUL 3, programul activează automat precedența 
apei calde de consum.
Pentru ca pompa de încărcare a boilerului să poată porni, tempe-
ratura centralei (detectată de sonda S4) trebuie să fie mai mare 

fig. 24

Instalație cu centrală modelul FIIREX 2S ȘI BOILER pentru APă CALDă DE CONSUM cu o singură serpenti-
nă sau cu dublă serpentină cu PANOURI SOLARE.
Producție de apă pentru instalația de încălzire cu reglare a temperaturii în instalație prin intermediul supapei de amestec 
manuală (sau electrică gestionată de termoreglare suplimentară). 

SONDĂ GAZE 
DE ARDERE

CENTRALĂ PE LEMNE PRODUCĂTOR APĂ CALDĂ DE 
CONSUM
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fig. 25
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LISTA PARAMETRI dI SChEdA PANNELLO cod. 41156
VALORI dI
dEfAULTParametro

Temperatura di lavoro caldaia 80 °C0
Temperatura minima di caldaia 60 °C1
Temperatura massima caldaia per allame 88 °C2
Temperatura inizio caricamento boiler o accumulo 50 °C3
Temperatura fine caricamento boiler o accumulo 60 °C4
Delta termico termostatazione da temperatura lavoro caldaia 2 °C5
Delta termico in caricamento boiler 8 °C6
Delta termico lavoro pannelli solari 10 °C7
Delta massima differenza corpo caldaia (gestione ricircolo) 4 °C8
Tempo ritardo spegnimento per stand-by funzione Timer 50 minuti9
PARAMETRO IMPOSTAZIONE SONDE10
Sonda 1 = 0-> assente 1-> presente   1+

Sonda 2 = 0-> assente 2-> presente   2+

Sonda 3 = 0-> assente 4-> presente 4

Sonda 4 = 0-> assente 8-> presente   8+

Sonda 5 = 0-> assente 16-> presente  16+

Parametro sonde totale 31

PARAMETRO IMPOSTAZIONE FUNZIONALE11
0, Pred. = 0> Solare assente  1-> Solare presente   1+

1, Pred. = 0> Ricircolo presente  2-> Ricircolo assente   0+

2, Pred. = 0> Boiler assente  4-> Boiler presente   4+

3, Pred. = 0> Boiler tipo serpentino 8-> Boiler tipo Combi o Puffer   0+

4, Pred. = 0> Solo legna   16-> Legna + caldaia ausiliaria   0+

Parametro funzionale totale 5

Selez. Lingua: 0 = Italiano - 2 = Inglese - 4 = Rumeno - 6 = Francese (**)12
Passo modulazione velocità su temperatura di caldaia in 4 gradini 
da 2 gradi da temperatura di lavoro caldaia

413

Velocità nominale ventilatore in combustione legna (*) 188 / 66.5%14
Massima temperatura fumi con modulazione di -15°C (3 gradini da 5°C) 24515

VALORI
IMPOSTABILI

65÷85 °C

55÷60 °C

45÷50 °C

60÷70 °C

Per l’abilitazione o la disabilitazione delle sonde si immette nel PARAMETRO 10 (parametro impostazione sonde) un 
valore numerico che è il risultato della somma dei pesi attribuiti ad ogni singola sonda.

La stessa procedura si effettua con il PARAMETRO 11 (parametro impostazione funzionale).

Per configurare il circuito idraulico di fig. 24 inserire i seguenti valori: PARAMETRO 10 = 31; PARAMETRO 11 = 5.

0

 

(*) Visualizzazioni in funzione del tipo di microprocessore utilizzato (“punti” oppure “percentuale”)

(**) Selezione della lingua con microprocessore 1° versione. 
      Nel caso in cui nel param. 14 sia presente, la velocità in percentuale vedere SELEzIONE DELLA LINGUA   
      paragrafo 5 pag 43)

(*) Vizualizări în funcție de tipul de microprocesor utilizat („puncte” sau “procente”)

(**) Selectarea limbii cu microprocesor versiunea 1. 
      În cazul în care în param. 14 este prevăzută viteza în procente, vezi SELECTAREA LIMBII     
      paragraful 5 pag 43)

 

0

Pentru activarea sau dezactivarea sondelor, introduceți în PARAMETRUL 10 (parametru de setare sonde) o valoare 
numerică care este rezultatul sumei greutăților atribuite fiecărei sonde.

Aceeași procedură se va efectua și în cazul PARAMETRULUI 11 (parametru de setare funcțională).

Pentru a configura circuitul hidraulic din fig. 24 introduceți următoarele valori: PARAMETRUL 10 = 31; PARAMETRUL 11 = 5.

60÷70 °C

45÷50 °C

55÷60 °C

65÷85 °C

VALORI
CONfIgURABILE

15 245Temperatură maximă gaze de ardere cu modulare de -15°C (3 trepte de 5°C)
14 188 / 66,5%Viteza nominală a ventilatorului în timpul arderii lemnelor (*)

13 4Pas de modulare a vitezei în funcție de temperatura centralei în 4 trepte 
de 2 grade de la temperatura de funcționare a centralei

12 Selectare Limbă: 0 = Italiană - 2 = Engleză - 4 = Română - 6 = Franceză (**)

5Parametru funcțional total

  0+4, Pred. = 0> Doar lemn   16-> Lemn + centrală auxiliară
  0+3, Pred. = 0> Boiler de tip serpentină 8-> Boiler de tip Combi sau Puffer
  4+2, Pred. = 0> Boiler absent  4-> Boiler prezent
  0+1, Pred. = 0> Recirculare prezentă  2-> Recirculare absentă
  1+0, Pred. = 0> Solar absent  1-> Solar prezent

11 PARAMETRU DE SETARE FUNCȚIONALĂ
31Parametru sonde total

 16+Sonda 5 = 0-> absent 16-> prezent
  8+Sonda 4 = 0-> absent 8-> prezent

4Sonda 3 = 0-> absent 4-> prezent
  2+Sonda 2 = 0-> absent 2-> prezent
  1+Sonda 1 = 0-> absent 1-> prezent

10 PARAMETRU DE SETARE A SONDELOR
9 50 minuteTimp de întârziere a opririi pentru stand-by funcția Timer
8 4 °CDelta maxim diferență corp centrală (gestionare recirculare)
7 10 °CDelta termic de funcționare panouri solare
6 8 °CDelta termic în încărcare boiler
5 2 °CDelta termic termostatare de la temperatura de funcționare a centralei
4 60 °CTemperatură sfârșit încărcare boiler sau acumulator
3 50 °CTemperatură începere încărcare boiler sau acumulator
2 88 °CTemperatură maximă centrală pentru alarmă
1 60 °CTemperatura minimă a centralei
0 80 °CTemperatura de funcționare a centralei

Parametru
VALORI

STANdARd

LISTA PARAMETRILOR PLĂCII PANOULUI cod 41156



37

Is
tr

uz
io

ni
 p

er
 l’

in
st

al
la

zi
on

e

Impianto con caldaia modello fIREX 2S, BOILER per ACQUA CALdA SANITARIA ad immersione e serpentino con 
PANNELLI SOLARI.
Produzione di acqua per impianto di riscaldamento con regolazione della temperatura sull’impianto tramite valvola miscelatrice 
manuale (o elettrica gestita da termoregolazione supplementare). 

fig. 26

Quando viene installato un boiler tipo “COMBI” che fondamen-
talmente è un accumulo, si devono abilitare oltre alle sonde S4 
e S5 anche le sonde S2 e S3.
Perché la pompa boiler (Pb) possa funzionare è necessario che 
la temperatura dell’acqua di caldaia rilevata dalla sonda S4 sia 
maggiore della temperatura minima impostata al PARAMETRO 1.
Inoltre il caricamento del boiler avviene se la temperatura in 
caldaia (sonda S4) è maggiore della temperatura rilevata nella 
parte bassa del boiler (sonda S2) più il PARAMETRO 6 (delta 
termico caricamento boiler).
Quando la temperatura del boiler scende sotto il valore minimo 
impostato al PARAMETRO 3, il programma attiva in automatico 
la precedenza acqua calda sanitaria.
Con questo tipo di configurazione il funzionamento della pompa 

impianto non è più vincolato alla temperatura dell’acqua di calda-
ia ma alla temperatura minima del boiler misurata dalla sonda S3.
Quindi se il boiler combi si trova ad una temperatura maggiore  
di quella minima impostata (PARAMETRO 3) su richiesta del 
termostato ambiente viene attivata la pompa impianto anche 
se la caldaia è fredda.
Per quanto riguarda il funzionamento della pompa di ricircolo in 
caldaia e della pompa di carico dei pannelli solari, è lo stesso 
descritto a pag. 26.
Anche con questa tipologia di impianto è obbligatorio installare 
la pompa di ricircolo anticondensa.
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pompa di ricircolo (la sua mancata installazione comporta l’annullamento della garanzia)
valvola miscelatrice di zona manuale (o elettrica, gestita da termoregolazione supplementare) 
pompa impianto di riscaldamento
pompa carico boiler
pompa scambiatore solare
vaso di espansione aperto 
vaso di espnsione chiuso
distribuzione dell’impianto di riscaldamento (carico)
sonda valvola scarico termico
scambiatore solare
sonda scambiatore solare
sonda inferiore boiler
sonda superiore boiler
sonda temperatura di mandata 
sonda temperatura di ritorno
microinterruttore apertura porta
termostato ambiente o cronotermostato
    sonda temperatura fumi

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
= 
      = 

CALDAIA A LEGNA

Pr

VE

S4

S5

IR

VM

Pi

TAS

SONDA 
FUMI

S1

Ps

VE1

CS

Pb

SCAMBIATORE AD 
     ACCUMULO
   (TANK in TANK)

S3

S2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
= 
      = 

pompă de recirculare (lipsa instalării acesteia atrage anularea garanției)
supapă amestec de zonă manuală (sau electrică, gestionată prin termoreglare suplimentară) 
pompă instalație de încălzire
pompă de încărcare boiler
pompă schimbător solar
vas de expansiune deschis 
vas de expansiune închis
distribuire a instalației de încălzire (alimentare)
sondei supapei de evacuare termică
schimbător solar
sondă schimbător solar
sondă inferioară boiler
sondă superioară boiler
sondă temperatură de tur 
sondă temperatură de retur
microîntrerupător deschidere ușă
termostat ambient sau cronotermostat
    sondă temperatură fum

LEGENDĂ:
Pr
VM  
Pi 
Pb
Ps
VE
VE1  
IR  
TAS
CS
S1
S2
S3
S4
S5 
TKS   
TA   
SONDĂ GAZE DE AR-

DERE

mai depinde de temperatura apei centralei, ci de temperatura 
minimă a boilerului măsurată de sonda S3.
Prin urmare, în cazul în care boilerul combi este la o tempera-
tură mai mare decât cea minimă setată (PARAMETRUL 3), la 
cererea termostatului ambient este activată pompa instalației, 
chiar dacă centrala este rece.
În ceea ce privește funcționarea pompei de recirculare din 
centrală și a pompei de încărcare a panourilor solare, aceasta 
este descrisă la pag. 26.
Este obligatorie instalarea pompei de recirculare anti-condens 
inclusiv în cazul acestui tip de instalație.

Când este instalat un boiler de tip „COMBI” care pentru care este 
fundamental un acumulator, trebuie activate, pe lângă sondele 
S4 și S5, și sondele S2 și S3.
Pentru ca pompa boilerului (Pb) să poată funcționa, este necesar 
ca temperatura apei din centrală detectată de sonda S4 să fie 
mai mare decât temperatura minimă setată în PARAMETRUL 1.
În plus, încărcarea boilerului se realizează în cazul în care 
temperatura din centrală (sonda S4) este mai mare decât tem-
peratura detectată în partea de jos a boilerului (sonda S2) plus 
PARAMETRUL 6 (delta termic de încărcare boiler).
Când temperatura boilerului scade sub valoarea minimă setată 
în PARAMETRUL 3, programul activează automat precedența 
apei calde de consum.
Cu acest tip de configurare, funcționarea pompei instalației nu 

fig. 26

Instalație cu centrală modelul FIREX 2S, BOILER pentru APă CALDă DE CONSUM cu imersiune și serpenti-
nă cu PANOURI SOLARE.
Producție de apă pentru instalația de încălzire cu reglare a temperaturii în instalație prin intermediul supapei de amestec 
manuală (sau electrică gestionată de termoreglare suplimentară). 

SONDĂ GAZE 
DE ARDERE

CENTRALĂ PE LEMNE
SCHIMBĂTOR CU ACUMULARE 

(TANK în TANK)
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fig. 27
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LISTA PARAMETRI dI SChEdA PANNELLO cod. 41156
VALORI dI
dEfAULTParametro

Temperatura di lavoro caldaia 80 °C0
Temperatura minima di caldaia 60 °C1
Temperatura massima caldaia per allame 88 °C2
Temperatura inizio caricamento boiler o accumulo 50 °C3
Temperatura fine caricamento boiler o accumulo 60 °C4
Delta termico termostatazione da temperatura lavoro caldaia 2 °C5
Delta termico in caricamento boiler 8 °C6
Delta termico lavoro pannelli solari 10 °C7
Delta massima differenza corpo caldaia (gestione ricircolo) 4 °C8
Tempo ritardo spegnimento per stand-by funzione Timer 50 minuti9
PARAMETRO IMPOSTAZIONE SONDE10
Sonda 1 = 0-> assente 1-> presente 1+

Sonda 2 = 0-> assente 2-> presente 2+

Sonda 3 = 0-> assente 4-> presente 4+

Sonda 4 = 0-> assente 8-> presente 8+

Sonda 5 = 0-> assente 16-> presente 16+

Parametro sonde totale 31

PARAMETRO IMPOSTAZIONE FUNZIONALE11
0, Pred. = 0> Solare assente  1-> Solare presente 1+

1, Pred. = 0> Ricircolo presente  2-> Ricircolo assente 0+

2, Pred. = 0> Boiler assente  4-> Boiler presente 4+

3, Pred. = 0> Boiler tipo serpentino 8-> Boiler tipo Combi o Puffer 8+

4, Pred. = 0> Solo legna   16-> Legna + caldaia ausiliaria 0+

Parametro funzionale totale 13

Selez. Lingua: 0 = Italiano - 2 = Inglese - 4 = Rumeno - 6 = Francese (**)12
Passo modulazione velocità su temperatura di caldaia in 4 gradini 
da 2 gradi da temperatura di lavoro caldaia

413

Velocità nominale ventilatore in combustione legna (*) 188 / 66.5%14
Massima temperatura fumi con modulazione di -15°C (3 gradini da 5°C) 24515

VALORI
IMPOSTABILI

65÷85 °C

55÷60 °C

45÷50 °C

60÷70 °C

Per l’abilitazione o la disabilitazione delle sonde si immette nel PARAMETRO 10 (parametro impostazione sonde) un 
valore numerico che è il risultato della somma dei pesi attribuiti ad ogni singola sonda.

La stessa procedura si effettua con il PARAMETRO 11 (parametro impostazione funzionale).

Per configurare il circuito idraulico di fig. 26 inserire i seguenti valori: PARAMETRO 10 = 31; PARAMETRO 11 = 13.

0

(*) Visualizzazioni in funzione del tipo di microprocessore utilizzato (“punti” oppure “percentuale”)

(**) Selezione della lingua con microprocessore 1° versione. 
      Nel caso in cui nel param. 14 sia presente, la velocità in percentuale vedere SELEzIONE DELLA LINGUA   
      paragrafo 5 pag 43)

(*) Vizualizări în funcție de tipul de microprocesor utilizat („puncte” sau “procente”)

(**) Selectarea limbii cu microprocesor versiunea 1. 
      În cazul în care în param. 14 este prevăzută viteza în procente, vezi SELECTAREA LIMBII     
      paragraful 5 pag 43)

0

Pentru activarea sau dezactivarea sondelor, introduceți în PARAMETRUL 10 (parametru de setare sonde) o valoare 
numerică care este rezultatul sumei greutăților atribuite fiecărei sonde.

Aceeași procedură se va efectua și în cazul PARAMETRULUI 11 (parametru de setare funcțională).

Pentru a configura circuitul hidraulic din fig. 26 introduceți următoarele valori: PARAMETRUL 10 = 31; PARAMETRUL 11 = 13.

60÷70 °C

45÷50 °C

55÷60 °C

65÷85 °C

VALORI
CONfIgURABILE

15 245Temperatură maximă gaze de ardere cu modulare de -15°C (3 trepte de 5°C)
14 188 / 66,5%Viteza nominală a ventilatorului în timpul arderii lemnelor (*)

13 4Pas de modulare a vitezei în funcție de temperatura centralei în 4 trepte 
de 2 grade de la temperatura de funcționare a centralei

12 Selectare Limbă: 0 = Italiană - 2 = Engleză - 4 = Română - 6 = Franceză (**)

13Parametru funcțional total

0+4, Pred. = 0> Doar lemn   16-> Lemn + centrală auxiliară
8+3, Pred. = 0> Boiler de tip serpentină 8-> Boiler de tip Combi sau Puffer
4+2, Pred. = 0> Boiler absent  4-> Boiler prezent
0+1, Pred. = 0> Recirculare prezentă  2-> Recirculare absentă
1+0, Pred. = 0> Solar absent  1-> Solar prezent

11 PARAMETRU DE SETARE FUNCȚIONALĂ
31Parametru sonde total

16+Sonda 5 = 0-> absent 16-> prezent
8+Sonda 4 = 0-> absent 8-> prezent
4+Sonda 3 = 0-> absent 4-> prezent
2+Sonda 2 = 0-> absent 2-> prezent
1+Sonda 1 = 0-> absent 1-> prezent

10 PARAMETRU DE SETARE A SONDELOR
9 50 minuteTimp de întârziere a opririi pentru stand-by funcția Timer
8 4 °CDelta maxim diferență corp centrală (gestionare recirculare)
7 10 °CDelta termic de funcționare panouri solare
6 8 °CDelta termic în încărcare boiler
5 2 °CDelta termic termostatare de la temperatura de funcționare a centralei
4 60 °CTemperatură sfârșit încărcare boiler sau acumulator
3 50 °CTemperatură începere încărcare boiler sau acumulator
2 88 °CTemperatură maximă centrală pentru alarmă
1 60 °CTemperatura minimă a centralei
0 80 °CTemperatura de funcționare a centralei

Parametru
VALORI

STANdARd

LISTA PARAMETRILOR PLĂCII PANOULUI cod 41156
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   INSTALLAZIONE / dOTAZIONI dEL PANNELLO 
   STRUMENTI  
CARATTERISTIChE gENERALI E dOTAZIONI dI SERIE:
- Scheda elettronica a microprocessore con display alfanumerico a cristalli liquidi a quattro righe, tastiera e spie 

luminose per indicazione attivazione servomeccanismi.
- Memoria EPROM non volatile (in caso di mancanza di alimentazione, tutte le regolazioni rimangono impostate allo 

stato precedente). I dati memorizzati rimangono in memoria per circa 10 anni senza alimentazione.
- Scheda di cablaggio per collegamenti elettrici.
- Dotazioni sonde base:
     -  n° 3 sonde PTC con isolamento ( n° 2 lunghezza 3 metri; n° 1 lunghezza 5 metri)
     -  n° 1 sonda PT1000 per misura temperatura fumi lunghezza 4 metri
- Programma di autodiagnosi errata installazione o guasto per le sonde di temperatura PTC.
- N° 1 termostato di sicurezza meccanico a riarmo manuale.
- Interruttore fine corsa da montare solidale al meccanismo di apertura porta (TKS).

AMBITI OPERATIVI:
La scheda elettronica offre la possibilità di gestire tre diverse modalità operative:
1 SOLO RISCALDAMENTO
2 RISCALDAMENTO + PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA con boiler a singolo serpentino oppure 
 RISCALDAMENTO + PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA con boiler a doppio serpentino con la gestione 

del SISTEMA A PANNELLI SOLARI di supporto.
2 RISCALDAMENTO + PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA con boiler ad immersione (TANK in TANK) 

oppure RISCALDAMENTO + GESTIONE ACCUMULO (PUFFER) entrambi  con la possibilità di avere un serpen-
tino e la relativa gestione del SISTEMA A PANNELLI SOLARI di supporto. 

Prima della messa in servizio della caldaia, bisogna scegliere l’ambito operativo e seguire le istruzione per la confi-
gurazione della scheda secondo il tipo di impianto che si desidera gestire.
Vedere gli schemi illustrati da pag. 23.

dOTAZIONI SChEdA:
La scheda dispone dei seguenti ingressi:
1 ingresso alimentazione generale 230 Vac
2 ingresso sonda S1 per misura temperatura pannelli solari
3 ingresso sonda S2 per misura temperatura punto basso boiler o accumulo (scambiatore solare)
4 ingresso sonda S3 per misura temperatura punto alto boiler o accumulo (produzione acqua sanitaria)
5 ingresso sonda S4 per misura temperatura MANDATA CALDAIA
6 ingresso sonda S5 per misura temperatura RITORNO CALDAIA
7 ingresso contatto microinterruttore porta di caricamento legna (TKS)
8 ingresso termostato ambiente o cronotermostato per gestione impianto di riscaldamento invernale
9 ingresso sonda TEMPERATURA FUMI.

Per il controllo dei servomeccanismi, la scheda dispone delle seguenti uscite:
1 uscita pompa pannelli solari (Ps)
2 uscita pompa boiler o accumulo (Pb)
3 uscita pompa impianto di riscaldamento (Pi)
4 uscita libera
5 uscita pompa di ricircolo (Pr)
6 uscita ventilatore
7 uscita caldaia ausiliaria (gas / gasolio).

5   INSTALARE / DOTăRI ALE PANOULUI DE 
   COMENzI  
CARACTERISTICI GENERALE ȘI DOTăRI DE SERIE:
- Placă electronică cu microprocesor, cu display alfanumeric cu cristale lichide organizat în patru rânduri, tastatură 

și leduri luminoase care indică activarea servomecanismelor.
- Memorie EPROM nevolatilă (în caz de întrerupere a alimentării, toate reglările rămân setate la starea anterioară). 

Valorile memorate rămân în memorie timp de circa 10 ani fără alimentarea cu energie electrică.
- Placă de cablare pentru conexiuni electrice.
- Dotări sonde de bază:
     -  3 sonde PTC cu izolație ( 2 cu lungimea de 3 metri și 1 cu lungimea de 5 metri)
     -  1 sondă PT1000 pentru măsurarea temperaturii gazelor de ardere, cu lungimea 

de 4 metri
- Program de autodiagnosticare a erorilor de instalare sau a defecțiunilor sondelor de temperatură PTC.
- Nr. 1 termostat de siguranță mecanic cu rearmare manuală.
- Întrerupător de sfârșit de cursă care trebuie montat solidar cu mecanismul de deschidere a ușii (TKS).

DOMENII OPERAȚIONALE:
Placa electronică oferă posibilitatea de a gestiona trei regimuri diferite de funcționare:
1 NUMAI ÎNCĂLZIRE
2 ÎNCĂLZIRE + PREPARARE APĂ CALDĂ DE CONSUM cu boiler cu o singură serpentină sau 
 ÎNCĂLZIRE + PREPARARE APĂ CALDĂ DE CONSUM cu boiler cu dublă serpentină, cu gestionarea SISTEMULUI 

CU PANOURI SOLARE SOLARI de suport.
2 ÎNCĂLZIRE + PREPARARE APĂ CALDĂ DE CONSUM cu boiler cu imersiune (TANK in TANK) sau ÎNCĂLZIRE + 

GESTIONARE ACUMULATOR (PUFFER), ambele cu posibilitatea de a avea o serpentină și gestionarea aferentă 
a SISTEMULUI CU PANOURI SOLARE de suport. 

Înainte de punerea în funcțiune a centralei trebuie ales domeniul operațional și trebuie urmate instrucțiunile de con-
figurare a plăcii, în funcție de tipul de instalație care se dorește a fi gestionat.
Vezi schemele ilustrate de la pag. 23.

DOTăRI PLACă:
Placa dispune de următoarele intrări:
1 intrare alimentare generală 230 Vca
2 intrare sondă S1 pentru măsurarea temperaturii panourilor solare
3 intrare sondă S2 pentru măsurarea temperaturii la punctul inferior al boilerului sau al acumulatorului (schimbător 

solar)
4 intrare sondă S3 pentru măsurarea temperaturii la punctul superior al boilerului sau al acumulatorului (preparare 

apă de consum)
5 intrare sondă S4 pentru măsurarea temperaturii pe TURUL CENTRALEI
6 intrare sondă S5 pentru măsurarea temperaturii pe RETURUL CENTRALEI
7 intrare contact microîntrerupător ușă de încărcare lemne (TKS)
8 intrare termostat ambient sau cronotermostat pentru gestionarea instalației de încălzire pe timp de iarnă
9 intrare sondă TEMPERATURĂ GAZE DE ARDERE.

Pentru controlul servomecanismelor, placa dispune de următoarele ieșiri:
1 ieșire pompă panouri solare (Ps)
2 ieșire pompă boiler sau acumulator (Pb)
3 ieșire pompă instalație de încălzire (Pi)
4 ieșire liberă
5 ieșire pompă de recirculare (Pr)
6 ieșire ventilator
7 ieșire centrală auxiliară (gaz / motorină).

5
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USO dELL’INTERfACCIA UTENTE:
Il display frontale del quadro offre la lettura diretta delle temperature e lo stato di funzionamento della caldaia; con la 
tastiera si possono scorrere le schermate per verificare le condizioni di funzionamento secondo le seguenti diciture:
1 “Pann. Solari” è la temperatura misurata in mandata ai pannelli solari.
2 “Scamb. Solare” è la temperatura del punto basso del boiler a doppio serpentino o del boiler combinato (TANK in 

TANK) o dell’accumulo (PUFFER) detta anche Scambiatore Solare perché si trova di solito nel punto basso.
3 “Temp. Boiler” è la temperatura disponibile nel boiler di acqua sanitaria; nel caso del boiler combinato (TANK in 

TANK) o dell’accumulo (PUFFER) misura la disponibilità di calore nei confronti dell’impianto di riscaldamento.
4 “Temp. Caldaia” è la temperatura di mandata della caldaia.
5 “Rit. Caldaia” è la temperatura di ritorno della caldaia. 
6 “Temp. fumi” è la temperatura di uscita dei fumi di combustione.  

Procedura di visualizzazione:

È possibile scorrere le schermate usando le frecce direzionali    e    presenti sul pannello.

Procedura di regolazione temperatura caldaia:

È possibile regolare la temperatura di caldaia premendo il tasto    per circa 1-2 secondi; un beep conferma l’ope-
razione e il display visualizzerà il valore impostato. Usando le frecce direzionali    e    presenti sul pannello, si 
può variare il valore; dopo circa 10 secondi senza premere nessun tasto, un altro beep confermerà la memorizzazione 
del nuovo valore ed il ritorno alla visualizzazione normale. 

Unic al

20 21.0

    Interruttore generale luminoso (verde)

   tasto avvio ventilatore

   tasto RESETcentralina

   tasto riarmo termostato di sicurezza

   tasto estate / inverno

USO dEI TASTI:

   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)

fig. 28

Unic al

20 21.0

fig. 28

   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)

UTILIzAREA TASTELOR:

    Întrerupător general luminos (verde)

   tastă pornire ventilator

   tastă RESET centrală

   tastă rearmare termostat de siguranță

   tastă vară / iarnă

UTILIzAREA INTERFEȚEI UTILIzATOR:
Display-ul frontal al panoului oferă posibilitatea citirii directe a temperaturilor și a stării de funcționare a centralei; cu 
ajutorul tastaturii se pot derula ecranele pentru a verifica condițiile de funcționare, în funcție de următoarele mesaje:
1 „Pan. Solare” este temperatura măsurată pe tur la panourile solare.
2 „Schimb. Solar” indică temperatura punctului inferior al boilerului cu dublă serpentină sau a boilerului combinat 

(TANK in TANK) sau a acumulatorului (PUFFER) denumit și Schimbător Solar deoarece se află de obicei în punctul 
inferior.

3 „Temp. Boiler” indică temperatura disponibilă în boilerul de apă de consum; în cazul boilerului combinat (TANK 
in TANK) sau al acumulatorului (PUFFER), măsoară disponibilul de căldură raportat la instalația de încălzire.

4 „Temp. Centrală” este temperatura de tur a centralei.
5 „Ret. Centrală” este temperatura de retur a centralei. 
6 „Temp. Gaze de ardere” indică temperatura de ieșire a gazelor de ardere.  

Procedura de vizualizare:
Puteți derula ecranele cu ajutorul săgeților direcționale    și    prezente pe panou.

Procedura de reglare a temperaturii centralei:

Temperatura centralei poate fi reglată apăsând tasta    timp de aproximativ 1-2 secunde; un semnal acustic va 
confirma operațiunea iar display-ul va afișa valoarea setată. Valoarea poate fi modificată cu ajutorul săgeților de di-
recție   și    de pe panou; după aproximativ 10 secunde, fără a mai apăsa vreo tastă, un alt semnal acustic va 
confirma memorarea noii valori și revenirea la modul normal de vizualizare. 
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Di seguito sono specificate le funzioni delle singole 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 

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 riscaldamnento 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.

În continuare sunt specificate funcțiile fiecărui indicator lu-
minos:

   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 
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MOdO PROgRAMMAZIONE TECNICO (SOLO PERSONALE ABILITATO):

Procedura di programmazione:

fASE 1 Per entrare nella programmazione dei parametri funzionali tenere premuto il tasto    per circa 8 
   secondi finché non viene visualizzata la scritta “MODO PROGRAMMAZIONE”.
fASE 2 Appena il programma sarà entrato nella schermata successiva sarà possibile vedere il primo parametro   

 (Parametro 0) con il valore programmato in memoria.
fASE 3 È possibile scorrere i parametri usando le frecce direzionali    e    presenti sul pannello.
fASE 4 Dopo aver selezionato il parametro da modificare si può variare il suo valore premendo il tasto 
   direzionale  , il valore del parametro inizia a lampeggiare. Premendo i tasti    e    si regola 

il    valore del parametro.
   Al raggiungimento del valore desiderato lo si memorizza premendo il tasto   . 
fASE 5 Per modificare altri parametri è possibile ripetere la sequenza scorrendo con le frecce direzionali    
   e   .

fASE 6 Dopo aver impostato o variato i parametri, è necessario tenere premuto il tasto    per 8 secondi per   
 il trasferimento dei dati sulla memoria non volatile. 

SELEzIONE DELLA LINGUA
 
Solo nel caso in cui nel param. 14  (Velocità nominale ventilatore in combustione legna) sia presente, la velocità 
in percentuale tabelle (LISTA PARAMETRI DI SCHEDA PANNELLO cod. 41156). 

Procedura di programmazione:
- Dopo l’accensione del quadro da interruttore generale, entro i primi 2 secondi, premere il tasto centrale 

- con i tasti                     . selezionare la lingua desiderata, 

- una volta selezionata la lingua premere il tasto           per confermare

  (Le lingue disponibili sono: italiano, inglese, rumeno, francese e spagnolo).

SELECTAREA LIMBII
 
Numai în cazul în care în param. 14  (Viteza nominală a ventilatorului în timpul arderii lemnelor) este prezentă 
viteza în procente din tabele (LISTA PARAMETRILOR DIN FIȘA PANOULUI cod 41156). 

Procedura de programare:
- După pornirea panoului de la întrerupătorul general, în primele 2 secunde, apăsați tasta centrală 

- cu tastele                     . selectați limba dorită, 

- după selectarea limbii apăsați tasta           pentru a confirma

  (Limbile disponibile sunt: italiană, engleză, română, franceză și spaniolă).

MODALITATEA DE PROGRAMARE TEHNICă  (DOAR PERSONAL AUTORIzAT):

Procedura de programare:

FAzA 1 Pentru a accesa programarea parametrilor funcționali, țineți apăsată tasta    timp de aproximativ 8 
   secunde până când apare mesajul „MOD PROGRAMARE”.
FAzA 2 Imediat ce programul intră în ecranul următor, se poate vedea primul parametru    (Parametrul 

0) cu valoarea programată în memorie.
FAzA 3 Puteți derula parametrii cu ajutorul săgeților direcționale    și    prezente pe panou.
FAzA 4 După selectarea parametrului de modificat, se poate modifica valoarea acestuia apăsând tasta 
   direcțională  ; valoarea parametrului va începe să se aprindă intermitent. Apăsând tastele    și  

  se reglează    valoarea parametrului.
   Odată atinsă valoarea dorită, aceasta poate fi memorată apăsând tasta   . 
FAzA 5 Pentru a modifica alți parametri, secvența poate fi repetată derulând cu ajutorul săgeților direcționale    
   și   .

FAzA 6 După configurarea și modificarea parametrilor, trebuie menținută apăsată tasta    timp de 8 secunde 
pentru a    transfera datele în memoria nevolatilă. 
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3.13.4 - MOdULAZIONE dELLA POTENZA dI 
 COMBUSTIONE

La scheda elettronica effettua contemporaneamente due 
modulazioni della potenza di combustione:

1 Modulazione su temperatura dei fumi
2 Modulazione su temperatura di caldaia

La modulazione su temperatura dei fumi serve a limitare 
la temperatura dei fumi in uscita dalla canna fumaria.
La limitazione è definita dal parametro n° 15 (Massima 
Temperatura Fumi) che è il limite massimo ammesso dei 
fumi in uscita.
La scheda agisce sulla velocità del ventilatore diminuendo 
la velocità 15°C prima del paratro n° 15 in tre gradini da 
5°C.
Ad esempio se la massima temperatura ammessa è di 
180°C, al salire della temperatura dei fumi, il ventilatore 
viene frenato di un valore fisso di 5 punti per ogni gradino.
In caso la temperatura dei fumi arrivi al valore massimo, 
il ventilatore viene frenato di 50 punti.

La modulazione su temperatura di caldaia avviene su una 
scala di 8°C in 4 gradini di 2°C, partendo dalla temperatura 
di lavoro caldaia definita dal parametro n° 0 (vedere lista 
parametri schemi elettro-idraulici pag. 23).
Inoltre è possibile regolare una maggiore o minore mo-
dulazione secondo il parametro n° 13 (Passo di Modu-
lazione) che consente di regolare i punti di frenata del 
ventilatore al salire della temperatura. 

Massima Temp. Fumi 180°C

Velocità nominale

-5 Punti

-10 Punti

-15 Punti

-50 Punti

-5°C

-10°C

-15°C

Temp. Lavoro Caldaia 80°C

Velocità nominale

-2 Punti

-4 Punti

-6 Punti

-8 Punti

76°C

78°C

74°C

72°C

Temp. Lavoro Caldaia 80°C

Ad esempio se il parametro n° 0 (Temperatura lavoro cal-
daia) è impostato ad 80°C ed il parametro n° 13 (Passo di 
Modulazione) è impostato a 2 punti, si ottiene che la dimi-
nuzione di velocità del ventilatore sarà di 8 punti in totale.

Le due modulazioni si sovrappongono in caso di con-
comitanza generando la somma dei punti di frenata di 
entrambe le due modulazioni. 

Temp. Lavoro Caldaia 80°C

Velocità nominale

-2 Punti

-4 Punti

-6 Punti

-8 Punti

76°C

78°C

74°C

72°C

Massima Temp. Fumi 180°C

Velocità nominale

-5 Punti

-10 Punti

-15 Punti

-50 Punti

-5°C

-10°C

-15°C

care permite reglarea punctelor de frânare a ventilatorului 
odată cu creșterea temperaturii. 
De exemplu, dacă parametrul nr. 0 (Temperatura de 
funcționare a centralei) este setat la valoarea de 80°C și 
parametrul nr. 13 (Pas de modulare) este setat la 2 puncte, 
atunci reducerea vitezei ventilatorului va fi de 8 puncte.

Cele două modulări se suprapun generând suma de 
puncte de frânare a ambelor modulări. 

Temp. de funcționare a centralei 80°C

Temp. maximă Gaze de ardere 180°C
-50 Puncte

-8 Puncte

-10 Puncte

-4 Puncte

-15 Puncte

-6 Puncte

-5 Puncte

- 2 Puncte

Viteză nominală

Viteză nominală

3.13.4 - MODULAREA PUTERII DE 
 ARDERE

Placa electronică efectuează trei modulări a puterii de 
ardere în mod simultan:

1 Modulare asupra temperaturii gazelor de ardere
2 Modulare asupra temperaturii centralei

Modularea asupra temperaturii gazelor de ardere este 
necesară pentru limitarea temperaturii gazelor de ardere 
aflate în ieșire în coșul de fum.
Limitarea este definită de parametrul nr. 15 (Temperatură 
maximă gaze de ardere), care reprezintă limita maximă 
admisă a gazelor de ardere în ieșire.
Placa acționează asupra vitezei ventilatorului reducând 
viteza 15°C înainte de parametrul nr. 15 în trei trepte de 
5°C.
De exemplu, dacă temperatura maximă admisă este de 
180°C, la ridicarea temperaturii gazelor de ardere, viteza 
ventilatorului este redusă de o valoare fixă de 5 puncte 
pentru fiecare etapă.
În cazul în care temperatura gazelor de ardere atinge va-
loarea maximă, viteza ventilatorului este redusă de 50 de 
puncte.

Modularea asupra temperaturii aparatului are loc pe o 
scară de 8°C în 4 trepte a câte 2°C fiecare, începând 
de la temperatura de funcționare a centralei definită de 
parametrul nr. 0 (vezi lista parametrilor din schemele 
electro-hidraulice pag. 23).
În plus, este posibilă reglarea unei modulări mai mari sau 
mai mici în funcție de parametrul nr. 13 (Pas de modulare) 



45

Is
tr

uz
io

ni
 p

er
 l’

in
st

al
la

zi
on

e

3.14 - RIEMPIMENTO dELL’IMPIANTO

NOTA
Prima di effettuare il riempimento dell’impianto, 
verificare la precarica del vaso di espansione che 
dovrà essere di 1,5 bar: nel caso fosse inferiore, 
ripristinarla.
Negli impianti muniti di vaso chiuso, la pressione 
dell’acqua nell’impianto di riscaldamento - ad im-
pianto freddo - non deve essere inferiore a 1 bar; 
in difetto, agire sul rubinetto di carico dell’impianto
L’operazione deve essere effettuata ad impianto 
freddo. 
Il manometro inserito sull’impianto, consente la 
lettura della pressione nel circuito. 

Attenzione!
Non miscelare l’acqua del riscaldamento con 
sostanze antigelo o anticorrosione in errate 
concentrazioni! Può danneggiare le guarnizio-
ni e provocare l’insorgere di rumori durante il 
funzionamento. 
La Unical declina ogni responsabilità nel caso 
di danni procurati a persone, animali o cose 
subentranti in seguito  a mancata osservanza 
di quanto sopra esposto.

Effettuati tutti i collegamenti idraulici, procedere 
alla verifica a pressione delle tenute, tramite il 
riempimento della caldaia.
Tale operazione deve essere effettuata con cautela 
rispettando le seguenti fasi:
- aprire le valvole di sfogo dei radiatori, batterie 

radianti e/o collettori distribuzione;
- aprire gradualmente il rubinetto di carico dell’im-

pianto accertandosi che le valvole di sfogo aria 
automatiche, installate sull’impianto, funzionino 
regolarmente;

- chiudere le valvole di sfogo dei radiatori, bat-
terie radianti e/o collettori distribuzione non 
appena esce acqua;

- controllare attraverso il manometro che la 
pressione raggiunga il valore di circa 1 bar; 

- chiudere il rubinetto di carico dell’impianto e 
quindi sfogare nuovamente l’aria attraverso le 
valvole di sfiato dei radiatori, batterie radianti 
e/o collettori distribuzione;

- controllare la tenuta di tutti i collegamenti;
- dopo aver effettuato la prima accensione della 

caldaia e portato in temperatura l’impianto, ar-
restare il funzionamento delle pompe e ripetere 
le operazioni di sfogo aria;

- lasciare raffreddare l’impianto e, se necessario, 
riportare la pressione dell’acqua a 1 bar; 

sau bunurilor ca urmare a nerespectării reco-
mandărilor de mai sus.

După efectuarea tuturor racordurilor hidraulice, 
verificați, sub presiune, garniturile prin umple-
rea centralei.
Această operațiune trebuie efectuată cu atenție 
respectând următoarele faze:
- deschideți dezaeratoarele caloriferelor, bat-

eriilor de încălzire și/sau colectoarelor de 
distribuție;

- deschideți treptat robinetul de umplere a insta-
lației și verificați dacă dezaeratoarele automa-
te, montate pe instalație, funcționează corect;

- închideți dezaeratoarele caloriferelor, bateriilor 
de încălzire și/sau colectoarelor de distribuție 
imediat ce începe să iasă apa;

- verificați cu ajutorul manometrului ca presiunea 
să atingă valoarea de circa 1 bar; 

- închideți robinetul de umplere a instalației și 
lăsați din nou aerul să iasă prin dezaeratoa-
rele caloriferelor, bateriilor de încălzire și/sau 
colectoarelor de distribuție;

- verificați etanșeitatea tuturor racordurilor;
- după efectuarea primei porniri a aparatului și 

după ce instalația a atins temperatura nomina-
lă, întrerupeți funcționarea pompelor și repetați 
dezaerarea;

- lăsați instalația să se răcească și, dacă este 
nevoie, readuceți presiunea apei la 1 bar; 

3.14 - UMPLEREA INSTALAȚIEI

NOTă
Înainte de a umple instalația, verificați preîncărca-
rea vasului de expansiune care va trebui să fie de 
1,5 bari: dacă este mai mică, restabiliți.
În cazul instalațiilor prevăzute cu vas închis, presi-
unea apei din instalația de încălzire - cu instalația 
rece - nu trebuie să fie mai mică de 1 bar; în caz 
contrar, acționați asupra robinetului de umplere a 
instalației.
Această operație trebuie efectuată cu instalația 
rece. 
Monometrul introdus în instalație, permite citirea 
presiunii din circuit. 

Atenție!
Nu amestecați apa pentru încălzire cu 
substanțe antiîngheț sau anticoroziune în 
concentrații greșite! Acestea pot deteriora 
garniturile și pot duce la apariția zgomotelor 
în timpul funcționării. 
Unical nu își asumă responsabilitatea în caz 
de daune provocate persoanelor, animalelor 
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3.15 - AVVIAMENTO dELLA CALdAIA

 i collegamenti idraulici, elettrici e delle sicurezze necessarie sono stati eseguiti in conformità alle disposizioni 
nazionali e locali in vigore?

 il vaso d’espansione e la valvola di sicurezza (se necessaria) sono collegati in maniera corretta e non sono in 
alcun modo intercettabili?

 i bulbi della sonda di mandata S4 e  del termostato di sicurezza sono bloccati entro le rispettive guaine?

 i dispositivi di controllo e sicurezza sono efficienti e tarati correttamente?

 i rivestimenti refrattari sono integri?

 la griglia del bruciatore è posizionata correttamente?
 

 l’adduzione dell’aria comburente e la evacuazione dei fumi avvengono in modo corretto secondo quanto stabilito dalle specifiche norme 
e prescrizioni vigenti?

 il voltaggio e la frequenza di rete sono compatibili con il bruciatore e l’equipaggiamento elettrico della caldaia?

 l’impianto è riempito d’acqua e completamente disaerato?

 le valvole di scarico sono chiuse e le valvole d’intercettazione dell’impianto sono completamente aperte?

 l’interruttore generale esterno è inserito?
 

 la pompa o le pompe funzionano regolarmente?

 è stata verificata l’assenza di perdite d’acqua?

 sono garantite le condizioni per l’aerazione e le distanze minime per effettuare eventuali operazioni di manu-
tenzione?

 è stato istruito il conduttore e consegnata la documentazione?

3.15.1 - CONTROLLI PRELIMINARI

La prima accensione deve essere effettuata da 
personale professionalmente qualificato. La 
Unical declina ogni responsabilità nel caso danni 
procurati a persone, animali o cose subentranti 
in seguito a mancata osservanza di quanto sopra 
esposto.

Si prega di spuntare le operazioni eseguite

I controlli preliminari devono essere assicurati preventivamente 
dalla ditta installatrice.

Eseguiti i collegamenti idraulici, elettrici e del combustibile alla 
caldaia, prima della messa in funzione della caldaia è opportuno 
verificare quanto segue:

SI NONUDA

Controalele preliminare trebuie să fie asigurate în prealabil 
de compania de instalare.

Odată ce au fost efectuate racordările hidraulice, conectările 
electrice și de combustibil ale centralei, înainte de punerea în 
funcțiune a acesteia, verificați dacă:

Vă rugăm să bifați operațiunile efectuate

3.15.1 - CONTROALE PRELIMINARE

Prima pornire trebuie efectuată de personal 
calificat. Unical nu își asumă responsabilita-
tea în caz de daune provocate persoanelor, 
animalelor sau bunurilor ca urmare a neres-
pectării recomandărilor de mai sus.

 racordurile hidraulice, conexiunile electrice și ale siguranțelor necesare au fost efectuate în conformitate cu 
dispozițiile naționale și locale în vigoare?

 vasul de expansiune și supapa de siguranță (dacă este necesară) sunt conectate în mod corect și nu pot fi 
interceptate în nici un mod?

 bulbii sondei de tur S4 și ai termostatului de siguranță sunt blocați în învelișurile corespunzătoare?

 dispozitivele de control și siguranță sunt eficiente și calibrate corect?

 învelișurile din material refractar sunt intacte?

 grilajul arzătorului este poziționat corect?
 

 admisia aerului comburant și evacuarea gazelor de ardere au loc în mod corect conform prevederilor normelor specifice și a recoman-
dărilor în vigoare?

 tensiunea și frecvența rețelei sunt compatibile cu arzătorul și echipamentul electric al centralei?

 instalația este plină cu apă și complet dezaerată?

 supapele de evacuare și supapele de separare ale instalației sunt complet deschise?

 întrerupătorul general extern este activat?
 

 pompa sau pompele funcționează în mod corespunzător?

 a fost verificată absența pierderilor de apă?

 sunt asigurate condițiile de aerisire și distanțele minime pentru efectuarea operațiilor de întreținere?

 a fost instruit operatorul și a fost predată documentația?

3.15 - PORNIREA APARATULUI
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3.15.2 - AVVIAMENTO
 
ACCENSIONE

Accertarsi di aver eseguito i controlli di cui al punto 
3.15.1. 
Dopo avere regolato le arie come indicato al pa-
ragrafo 3.15.3, chiudere la porta inferiore e dare 
tensione al quadro. 
La prima accensione della caldaia nuova può risul-

tare difficoltosa a causa delle gettate refrattarie umide.
Consigliamo, quindi, di aprire decisamente l’aria primaria e di 
ridurre l’aria secondaria.

Aprire la porta superiore di caricamento ed appoggiare sulla 
pietra principale, sopra la fessura centrale, un po’ di legna fine 
e secca, disposta incrociata. 
Utilizzare materiale facilmente infiammabile, evitando pezzi 
grandi e a forma di quadrotti.
Servendosi di fogli di carta sottile (giornali o simili) accendere 
la legna. 
Accostare la porta superiore ed accendere il ventilatore.
Attendere alcuni minuti che il fuoco prenda e produca delle braci 
(5 - 10 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.

La legna, dovrà essere della seguente lunghezza:
a) 50 cm (+ 1 cm, - 4 cm)
 per il modello FIREX 2S 34
b) 50 cm (+ 1 cm, - 4 cm)
 per i modelli FIREX 2S 45
c) 70 cm (+ 1 cm, - 4 cm)
 per il modello FIREX 2S 55

Queste misure devono essere tassativamente rispettate.

Poiché per una buona combustione è indispensabile che ci sia 
una uniforme discesa della legna è necessario assicurare che 
la lunghezza dei pezzi introdotti, la loro forma e il modo di cari-
camento non impediscano la discesa regolare del combustibile.
I pezzi devono essere disposti longitudinalmente e orizzontal-
mente. 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 indicazioni 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 conforme ai 
valori indicati nel paragrafo precedente.
Disporre la nuova carica di legna nel modo precedentemente 
indicato. 

1 Gruppo regolazione aria
S Regolazione aria secondaria
P Regolazione aria primaria 

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. (vedere fig. 3).

-  Aprire la porta superiore sempre lentamente onde evitare 
sbuffi e formazioni di fumo.

-  Durante il funzionamento è assolutamente vietato aprire la 
porta inferiore.
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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 normal ducând la formarea „po-
durilor”.

-  Bucățile prea scurte duc la formarea pasajelor neregulate de 
aer și la 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 
(vezi fig. 3).

-  Deschideți ușor ușa superioară în scopul evitării răbufnirii și 
formării gazelor de ardere.

-  În timpul funcționării este interzisă deschiderea ușii inferioare.

1 Grup de reglare a aerului
S Reglare a aerului secundar
P Reglare a aerului primar 

3.15.2 - PORNIREA
 
APRINDERE

Asigurați-vă că ați efectuat controalele enumerate 
în punctul 3.15.1. 
După ce ați reglat aerul urmând indicațiile din 
paragraful 3.15.3, închideți ușa inferioară și puneți 
panoul sub tensiune. 
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.

Deschideți ușa superioară și sprijiniți pe piatra principală, dea-
supra fantei centrale, câteva lemne subțiri și uscate, așezate 
în mod încrucișat. 
Utilizați materiale ușor inflamabile, evitând bucățile mari și 
pătrate.
Folosind foi de hârtie subțire (ziare sau materiale asemănătoare) 
aprindeți lemnele. 
Apropiați ușa superioară și porniți ventilatorul.
Așteptați câteva minute ca focul să ia și să producă jar (circa 
5 - 10 minute).
După câteva minute, dacă priviți prin vizorul ușii inferioare, se 
vede că flacăra începe să se inverseze; adăugați lemne mai 
groase.
Închideți ușa superioară.

Lemnele trebuie să aibă următoarea lungime:
a) 50 cm (+ 1 cm, - 4 cm)
 pentru modelul FIREX 2S 34
b) 50 cm (+ 1 cm, - 4 cm)
 pentru modelele FIREX 2S 45
c) 70 cm (+ 1 cm, - 4 cm)
 pentru modelul FIREX 2S 55

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).

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 aproximativ 5 cm.
Deschideți ușor ușa superioară de încărcare și ușița interioară 
de protecție împotriva gazelor de ardere.

tăiați
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3.15.3  - REgOLAZIONE dELL’ARIA dI 
 COMBUSTIONE

REgOLAZIONE ARIA PRIMARIA E SECONdARIA

La caldaia FIREX 2S è dotata di un ventilatore di 
aspirazione dell’aria di combustione, di un gruppo di 
regolazione dell’aria di combustione e di regolatori 
dell’aria primaria e secondaria.

Alla prima accensione è necessario regolare l’aria primaria 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 primaria e 
secondaria utilizzando legna di buona qualità (faggio) ed a basso 
contenuto di acqua (umidità 15%).

      aria primaria  aria secondaria
             pos.     pos.
   
fIREX 2S 34           3÷4       ~1

fIREX 2S 45          4÷5      1÷2

fIREX 2S 55           3÷4      1÷2

È comunque necessario, per una corretta regolazione delle arie 
in base alla legna utilizzata ed alla sua effettiva umidità, osser-
vare la fiamma attraverso la spia di ispezione posta sulla porta 
inferiore. La fiamma dovrà riempire per circa due terzi la camera 
inferiore e dovrà lambire la culla inferiore tranquillamente, senza 
troppo trascinamento di  cenere, senza rumore.
La fiamma dovrà avere un colore arancio-rosa-bianco; essere 
non troppo trasparente con il centro tendente all’azzurro.
Per portare la fiamma nelle condizioni ottimali si dovrà, quindi, 
regolare l’aria primaria ruotando la manopola (pos. P), analo-
gamente 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 dimensione 
della fiamma ma di colore non rossastro).
P - Discretamente aperta per ottenere una gasificazione suf-
ficiente.

Esempio n. 2
Legna molto infiammabile
S - Tutta aperta.
P - Discretamente chiusa per mantenere ridotta la gasificazione 
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 fun-
zionamento. I refrattari infatti devono cuocersi ed il catrame 
deve incrostare la parte superiore del magazzino legna.

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

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

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

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

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

- Se la cenere non scende bene (aumentare l’aria primaria 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 secondaria 

S strozzando anche la primaria P).

dIfETTI REgOLAZIONE ARIA 

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 pic-
cola, 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 grande, 
toccherà la culla inferiore, riempirà completamente la camera in-
feriore e, soprattutto, sarà di colore rosso e per nulla trasparente.

RECOMANDăRI GENERALE

- Cele mai bune prestații se obțin după două-trei zile de funcți-
onare. Materialele refractare trebuie să se coacă, 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).

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 co-
șului, 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.

3.15.3  - REGLAREA AERULUI DE 
 ARDERE

REGLAREA AERULUI PRIMAR ȘI SECUNDAR

Centrala FIREX 2S este dotată cu un ventilator 
de aspirare a aerului de combustie, cu un grup de 
reglare a aerului de combustie și cu regulatoare ale 
aerului primar și secundar.

La prima aprindere este necesară reglarea aerului primar și se-
cundar 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 pri-
mar și secundar utilizând lemne de calitate bună (fag) și cu un 
conținut redus de apă (umiditate 15%).

      aer primar  aer secundar
             poz.     poz.
   
FIREX 2S 34           3÷4       ~1

FIREX 2S 45          4÷5      1÷2

FIREX 2S 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.
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 maximă 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.
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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 attraverso 
le guarnizioni della porta, serrare con maggior 
forza la maniglia.
Controllare il regolare funzionamento del ter-
mostato di esercizio a piena potenza sino a 
provocare l’arresto del ventilatore.

 Controllare che non ci siano perdite dalle connes-
sioni 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 anneri-
te, significherà un difetto di regolazione dell’aria 
secondaria.

IL BY-PASS
Il by-pass è un passaggio diretto tra il magazzino 
legna ed il camino.
Il by-pass, aprendo la porta di caricamento legna, 
ne consente ai fumi accumulati nel magazzinodi 
essere così aspirati e inviati direttamente al camino.
Il by-pass in definitiva consente ai fumi di scaricare 
al camino senza fuoriuscire dalla porta superiore du-
rante le operazioni di accensione e di caricamento.
È comunque indispensabile aprire lentamente la 
porta superiore di caricamento ed altrettanto gra-
dualmente ribaltare la portina antifumo per ottenere 
un’efficace aspirazione dei fumi.

VERIfICA dEL BY-PASS
All’atto dell’installazione e comunque prima di uti-
lizzare la caldaia è necessario controllare la tenuta 
e successivamente il funzionamento del by-pass.
Controllare il funzionamento dell’asta by-pass ed 
il corretto posizionamento del microinterruttore, 
verificando che il ventilatore si metta in moto all’a-
pertura della porta. 

3.15.4  - CONTROLLI dA EffETTUARE AL PRIMO AVVIA-
MENTO

3.16 - fUNZIONAMENTO  ESTIVO

Il funzionamento estivo per la sola produzione 
dell’acqua sanitaria è poco consigliabile a meno 
di condurre la caldaia rispettando scrupolosa-
mente le seguenti norme:
1) Usare legna molto secca
2) Caricare la caldaia con poca legna, effet-
tuando cariche di piccola entità, 2 o 3 al giorno 
secondo la necessità. 

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

3.17 - 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’impianto (lunghe 
fermate con il magazzino carico) provocano una considerevole for-
mazione 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 catra-
me 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 indi-
spensabile utilizzare legna meno umida e/o ridurre la quantità 
di legna della carica.

Se nonostante questi interventi il catrame non si secca, è obbli-
gatorio segnalare l’anomalia al centro Assistenza Autorizzato.

La condensa all’interno del magazzino legna pro-
voca 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 combustione 
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 combu-
stione dà origine a fenomeni di corrosione delle parti metalliche.

Controllare tutti i giorni se ci sono segni di condensazione dei 
fumi (liquido nerastro sul pavimento, dietro alla caldaia). In 
questo caso si dovrà utilizzare legna meno umida; controllare il 
funzionamento della pompa di ricircolo, la temperatura dei fumi 

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 combustiei și 
utilizării combustibilului îmbibat cu apă.

În gazele de ardere, dacă acestea intră în contact cu suprafe-
țele 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 fenomene de coroziune a 
părților din metal.

Controlați zilnic dacă sunt semne de condensare a gazelor de 
ardere (lichid negricios pe pardoseală, în spatele aparatului). 

3.17 - RECOMANDăRI
 
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 obli-
gatorie semnalarea anomaliei centrului Autorizat de Asistență.

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

3.16 - FUNCȚIONAREA PE TIMP DE VARă

Funcționarea pe timp de vară doar pentru produ-
cerea 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, 2 sau 3 pe zi în funcție 
de necesitate. 

3.15.4  - VERIFICăRI DE EFECTUAT LA PRIMA POR-
NIRE

BYPASSUL
Bypassul este un pasaj direct dintre camera de 
depozitare a lemnelor și coș.
Bypassul, la deschiderea ușii de încărcare a 
lemnelor, permite gazelor de ardere acumulate în 
camera de depozitare să fie aspirate și îndreptate 
direct spre 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.
Totuși, este indispensabilă deschiderea ușoară a 
ușii superioare de încărcare și răsturnarea treptată 
a ușiței de protecție împotriva gazelor de ardere 
în scopul obținerii unei aspirații eficiente a gazelor 
de ardere.

VERIFICAREA BYPASSULUI
În timpul instalării și înainte de utilizarea aparatului 
controlați etanșeitatea și funcționarea bypassului.
Controlați funcționarea tijei bypass și poziționarea 
corectă a microîntrerupătorului, verificând ca ven-
tilatorul să fie pus în funcțiune la deschiderea ușii. 

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 ter-
mostatului de exercițiu la puterea maximă până 
la oprirea ventilatorului.

 Verificați să nu existe scurgeri pe la racordurile 
hidraulice.

 După prima pornire, cu aparatul oprit, deschideți 
ușa inferioară și controlați pereții interni și înve-
lișul 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.
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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 condu-
zione 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 fo-
colare e l’isolamento della porta che dovranno risultare bianche.

Nella cenere depositata nella culla non dovranno esserci che 
poche braci incombuste. 

Se l’aria primaria è in eccesso, 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.

3.18 - ELIMINAZIONE dELLE ANOMALIE

Sintomo:
- Il pannello strumenti non si accende.
Rimedio:
- Verificare la presenza di tensione al pannello strumenti.
- Controllare l’integrità del fusibile sulla scheda.

Sintomo:
- All’apertura della porta di caricamento si verificano 

sbuffi con fughe di fumo.
Rimedio:
- Aprire lentamente.
- Utilizzare legna più umida, verificare che la caldaia non 

faccia lunghe soste (vedi par. 3.15.3).
- Utilizzare legna di pezzatura maggiore.
- Consumare la carica precedente prima di effettuarne 

una nuova. 

Sintomo:
- La caldaia non raggiunge la temperatura.
 La fiamma è piccola, con eccesso d’aria.
 Ispezionato il magazzino legna, si constata la forma-

zione di ponti.
Rimedio:
- Controllare la lunghezza dei tronchetti (vedi par. 

3.15.2).
- Controllare la disposizione dei tronchetti (vedi par. 

3.15.2).
- Tagliare i tronchetti a metà (vedi par. 3.15.2).
- Utilizzare i tronchetti di pezzatura minore (tondi o qua-

drotti di circa 5-7 cm di lato).
- Mescolare tronchetti medio-grandi (tondi o quadrotti di 

circa 15-20 cm di lato) a tronchetti piccoli (vedi punto 

precedente).

Sintomo:
- La caldaia non raggiunge la temperatura, la fiamma è 

molto piccola.
Rimedio:
- Controllare il ventilatore.
- Controllare la chiusura delle porte.

Non ottenendo risultati, astenersi da ulteriori interventi e 
rivolgersi ad un Centro di Assistenza Autorizzato Unical. 

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 insuffi-
ciente 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) 
e controllare che l’eventuale rottura dei barrotti o la modificazione 
delle griglie o che la presenza di corpi estranei (chiodi, pezzi 
metallici) non abbiano ostruito il foro del bruciatore refrattario.

Dacă cantitatea de aer primar este mică flacăra va fi lentă, 
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 se-
cundar este prea mare.

Deschideți ușor ușa superioară de încărcare și ușița interioară 
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) și controlați ca eventuala rupere a barelor, mo-
dificarea grilajelor sau prezența corpurilor străine (cuie, bucăți 
din metal) să nu înfunde gaura arzătorului refractar.

bucățile mici (vezi punctul precedent).

Problemă:
- Aparatul nu atinge temperatura optimală, flacăra este 

foarte mică.
Soluție:
- Controlați ventilatorul.
- Controlați dacă ușile sunt închise.

Dacă nu obțineți niciun rezultat, nu efectuați alte interven-
ții și adresați-vă unui Centru de Asistență Autorizat 
Unical. 

Problemă:
- La deschiderea ușii de încărcare au loc răbufniri cu 

ieșiri a gazelor de ardere.
Soluție:
- Deschideți ușor.
- Utilizați lemne mai umede, verificați ca aparatul să nu 

se oprească pentru perioade lungi de timp (vezi par. 
3.15.3).

- Utilizați lemne de mărime mai mare.
- Consumați încărcarea precedentă înaintea unei noi 

încărcări. 

Problemă:
- Aparatul nu atinge temperatura optimală.
 Flacăra este mică, cu un exces de aer.
 La controlarea camerei de depozitare a lemnelor, este 

observată formarea podurilor.
Soluție:
- Controlați lungimea bucăților de lemn (vezi par. 3.15.2).
- Controlați așezarea bucăților de lemn (vezi par. 3.15.2).
- Tăiați bucățile în jumătate (vezi par. 3.15.2).
- Utilizați bucățile cele mai mici de lemn (rotunde sau 

pătrate de aproximativ 5-7 cm pe fiecare parte).
- Amestecați bucățile de lemn medii-mari (rotunde sau 

pătrate de aproximativ 15-20 cm pe fiecare parte) cu 

Problemă:
- Panoul de comenzi nu se aprinde.
Soluție:
- Verificați prezența curentului la panoul de comenzi.
- Controlați integritatea siguranței fuzibile de pe placă.

3.18 - ELIMINAREA ANOMALIILOR

În acest caz trebuie utilizate lemne mai uscate; controlați func-
ționarea pompei de recirculare, temperatura gazelor de ardere 
în regim redus și ridicați temperatura 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 umidi-
tatea 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, usca-
tă, de culoare rece și mai zgomotoasă, puterea va fi excesivă.
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3.19 - SChEMA ALLARMI E RISOLUZIONE PROBLEMI:

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 temperatura 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’aspira-
zione 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 microinterruttore che si attiva con la porta aperta; la centralina ini-
zierà ad emettere una serie di brevi beep ad intervalli regolari e sulla parte inferiore del display apparirà il messaggio 
“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 lavorare 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 lunghi periodi “durante le ricariche”, potrebbe causare una de-
formazione della ventola aspirazione fumi.

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

Intervento sicurezze:
In corrispondenza della temperatura di consegna dell’acqua 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’impianto comporta un ripristino automatico del funzionamento 
della caldaia; se invece la temperatura aumenta oltre il valore di taratura del termostato di sicurezza (100°C), le con-
dizioni di funzionamento normali devono essere ripristinate manualmente riarmando il termostato di sicurezza stesso: 

il tasto si trova nella parte anteriore del pannello strumenti, in pos.   , anche in corrispondenza di un repentino 
abbassamento della temperatura dell’acqua dell’impianto.
Questa è l’operazione che si deve eseguire per ripristinare il funzionamento del ventilatore. 

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

3.19 - SCHEMA ALARMELOR ȘI REzOLVAREA PROBLEMELOR:

Semnalare de alarmă sonde:
În cazul unui defect sau a deconectării uneia sau mai multor sonde de temperatură, centrala semnalează lipsa aces-
tora 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 display-ul 
se aprinde intermitent pentru a indica starea de siguranță; simultan, centrala activează toate pompele care sunt abili-
tate, 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 des-
chisă; centrala va începe să emită o serie de semnale sonore scurte la intervale regulate, iar în partea inferioară 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 deformare 
a ventilatorului de aspirare a gazelor de ardere.

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 repornire automată a funcționării centralei; în schimb, dacă tem-
peratura crește peste valoarea de calibrare a termostatului de siguranță (100°C), trebuie restabilite manual condițiile 
normale de funcționare, rearmând respectivul termostat de siguranță: tasta se află pe partea anterioară a panoului 

de comandă, în poz.   ; se va proceda la fel și în cazul unei reduceri bruște a temperaturii apei din instalație.
Aceasta este operațiunea care trebuie efectuată pentru a reporni funcționarea ventilatorului. 

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.
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3.20 - ALLARMI ACUSTICI

ALLARME SONORO dI MASSIMA 
TEMPERATURA

La caldaia è provvista di una segnalazione acustica che indica 
il raggiungimento di una temperatura troppo elevata.

La temperatura è definita dal parametro 3 pre-impostato a 
88°C dalla scheda elettronica.

E’ possibile che in talune applicazioni impiantistiche, il settag-
gio della temperatura di lavoro di caldaia debba essere partico-
larmente elevato (es. aerotermi o ventilconvettori molto distanti 
dalla caldaia) oltre a quanto predefinito dal parametro 1 (tem-
peratura di lavoro 80°C).
In tal caso l’allarme sonoro di sovratemperatura potrebbe scat-
tare di frequente.
E’ opportuno aumentare il parametro 3 (Max temperatura di 
caldaia in inerzia termica), fino a un massimo di 90°C.
Quando invece l’allarme scatta senza che vi sia un innalza-
mento del parametro temperatura di lavoro di caldaia, potrebbe 
essere dovuto ad anomalie di funzionamento dell’impianto, in 
particolare, eccesso di tiraggio dal camino, pompa impianto o 
pompa accumulo bloccata, pompa ricircolo bloccata, difetto di 
scheda elettronica.

Consiglio all’utente: se è necessaria una temperatura di lavoro 
oltre il valore degli 80°C, si consiglia di aumentare proporzio-
nalmente il parametro 2 (Max temperatura di caldaia in inerzia 
termica).

ALLARME SONORO SONdE

La caldaia è provvista di un sistema di segnalazione acustica 
intermittente che indica la presenza di una o più anomalie a li-
vello sonde, perché scollegate o fuori limite; in qualunque caso 
a video viene mostrato un messaggio indicante la sonda o, in 
sequenza, le sonde che risultano guaste o disconnesse o fuori 
limite di lettura (es. “Sonda S4 scollegata”). Nel caso in cui la 
temperatura alla quale le sonde sono sottoposte e, quindi, fuori 
campo di lettura, bisogna attendere che la temperatura ritorni 
ad un livello normale. In caso si sia sicuri che la temperatura 
non è fuori limite, sostituire la sonda.

Se il problema riguarda invece il collegamento della sonda e, 
quindi, viene rilevata una sonda scollegata, controllare che 
essa sia effettivamente scollegata: se scollegata, semplice-
mente ricollegarla; mentre se dovesse essere collegata nono-
stante il messaggio di allarme, contattare il centro assistenza 
in quanto la sonda risulta essere difettosa.

tului în inerție termică).

ALARMă SONORă SONDE

Aparatul este prevăzut cu un sistem de semnalizare sonoră 
intermitent care indică prezența uneia sau mai multor anomalii 
ale sondelor, acestea fiind deconectate sau în afara limitei; în 
orice caz, pe display este afișat un mesaj care indică sonda 
sau, în secvență, sondele defecte, deconectate sau în afara 
limitei de citire (ex. „Sonda S4 deconectată”). În cazul în care 
temperatura la care sondele sunt supuse este în afara limitei 
de citire, trebuie să așteptați ca temperatura să revină la un ni-
vel normal. Dacă sunteți siguri că temperatura nu este în afara 
limitei, înlocuiți sonda.

Dacă problema se referă la conectarea sondei și, prin urmare, 
este detectată o sondă deconectată, controlați dacă aceasta 
este într-adevăr deconectată: dacă este deconectată, reco-
nectați; iar dacă aceasta este conectată, în ciuda mesajului de 
alarmă, contactați centrul de asistență întrucât sonda se dove-
dește a fi defectă.

3.20 - ALARME SONORE

ALARME SONORE DE TEMPERATURă 
MAXIMă

Centrala este prevăzută cu o alarmă sonoră care indică atinge-
rea unei temperaturi prea înalte.

Temperatura este definită de parametrul 3 presetat la 88°C de 
către placa electronică.

Este posibil ca în unele aplicații de sistem, setarea temperaturii 
de funcționare a aparatului trebuie să fie deosebit de înaltă (ex. 
aeroterme sau ventilconvectoare instalate departe de aparat), 
peste valoarea stabilită de parametrul 1 (temperatura de func-
ționare 80°C).
În acest caz, alarma sonoră de supratemperatură ar putea să 
declanșeze frecvent.
Este necesară mărirea parametrului 3 (Temperatură maximă a 
aparatului în inerție termică), până la un maxim de 90°C.
În schimb, dacă alarma este declanșată fără să existe o mărire 
a parametrului temperaturii de funcționare a aparatului, aceas-
ta ar putea fi cauzată de anomaliile de funcționare a instalației, 
și anume: un tiraj excesiv al coșului de fum, blocarea pompei 
instalației sau a pompei acumulatorului, blocarea pompei de 
recirculație, defectarea plăcii electronice.

Sfat pentru utilizator: dacă este necesară o temperatură de 
funcționare peste valoarea de 80°C, se recomandă mărirea 
proporțională a parametrului 2 (Temperatură maximă a apara-
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Ispezioni e manutenzioni effettuate a regola 
d’arte e ad intervalli regolari nonché l’utilizzo 
esclusivo di pezzi di ricambio originali sono di 
primaria importanza per un funzionamento 
esente da anomalie e garantire una lunga durata 
alla caldaia. 
La manutenzione dell’apparecchio è obbligato-
ria secondo le indicazioni riportate sul presente 
libretto nonchè nel rispetto  delle prescrizioni di 
legge e/o regolamenti locali.

Ispezioni e Manutenzioni non eseguite possono 
causare danni materiali e personali 

Per questo motivo raccomandiamo di stipulare 
un contratto di ispezione o di manutenzione. 

L’ispezione serve a determinare lo stato effettivo di un apparec-
chio ed a confrontarlo con lo stato nominale. Questo avviene 
mediante misurazione, controllo, osservazione. 

La manutenzione è necessaria per eliminare eventualmente le 
deviazioni dello stato effettivo dallo stato nominale. Ciò ha luogo 
di consueto mediante la pulitura, l’impostazione e l’eventuale 
sostituzione di singole componenti soggette ad usura. 

Questi intervalli di manutenzione e la loro entità vengono deter-
minati dallo specialista sulla base dello stato dell’apparecchio 
accertato nell’ambito dell’ispezione. 

Istruzioni per l’ispezione e per la manutenzione

Per assicurare a lungo termine tutte le funzioni 
dei vostro apparecchio e per non alterare lo 
stato di serie omologato devono essere utilizzate 
esclusivamente pezzi di ricambio originali Unical.

Prima di procedere con le operazioni di manutenzione eseguite 
sempre le operazioni riportate di seguito: 
• Separare l’apparecchio dalla rete elettrica mediante un dispo-

sitivo di separazione con un’apertura di contatto di almeno 3 
mm (p. es. dispositivi di sicurezza o interruttori di potenza) e 
accertarsi che non possa essere reinserito accidentalmente.

• Chiudere la valvola intercettazione gas di alimentazione della 
eventuale caldaia di soccorso, a monte della caldaia stessa. 

• Chiudere le valvole di intercettazione sulla mandata e sul 
ritorno del riscaldamento, nonché la valvola di entrata dell’ac-
qua fredda.

ISPEZIONE E
MANUTENZIONE

4

A conclusione delle operazioni di manutenzione:
• i residui solidi asportati e gli eventuali componenti rimossi, 

devono essere smaltiti nel rispetto della legislazione vigente. 
• dovranno essere ripristinati i collegamenti iniziali.
• dovrà essere verificata la regolarità dell’accensione dell’ap-

parecchio, accertandosi cha non vi sia ritorno dei prodotti 
della combustione durante il funzionamento.

• nell’eventualità di anomalie occorre verificare:
 - efficienza prese aria
 - corretto tiraggio camino
 - differenza di pressione tra locale di installazione e l’esterno 

maggiore di 4 Pa.   
• il   personale tecnico professionalmente qualificato rilascerà 

all’utente un rapporto di intervento indicante:
 - eventuali componenti sostituiti o installati
 - eventuali osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni
• l’utente avrà cura di conservare il rapporto insieme alla do-

cumentazione fornita a corredo dell’apparecchio in modo da 
poterla avere a disposizione per ogni ulteriore consultazione.

După încheierea operațiilor de întreținere:
• reziduurile solide îndepărtate și eventualele componente 

înlăturate, trebuie eliminate în conformitate cu prevederile 
legii în vigoare. 

• trebuie restabilite conexiunile inițiale.
• trebuie verificată regularitatea pornirii aparatului, asigurân-

du-vă că produsele combustiei nu se întorc înapoi în timpul 
funcționării.

• în caz de anomalii verificați:
 - eficiența prizelor de aer
 - tirajul corect al coșului de fum
 - dacă diferența de presiune dintre încăperea de instalare 

și mediul extern este mai mare de 4 Pa.   
• personalul tehnic calificat va elibera utilizatorului un raport 

de intervenție care indică:
 - eventuale componente înlocuite sau instalate
 - eventuale observații, recomandări și cerințe
• utilizatorul trebuie să păstreze raportul împreună cu do-

cumentația livrată cu aparatul, în așa fel încât să îl aibă la 
dispoziție pentru orice consultare ulterioară.

4
VERIFICAREA ȘI
ÎNTREȚINEREA

Instrucțiuni de verificare și întreținere

Pentru a fi asigurate timp îndelungat toate funcți-
ile aparatului dvs. și pentru a nu fi alterată starea 
produsului standard omologat trebuie folosite 
exclusiv piese de schimb originale Unical.

Înainte de a începe operațiile de întreținere efectuați întotdeauna 
operațiile de mai jos: 
• Separați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie 

electrică prin intermediul unui dispozitiv de separare cu 
deschiderea de contact de cel puțin 3 mm (de ex. dispozitive 
de siguranță sau întrerupătoare de putere) și asigurați-vă ca 
acesta să nu poată fi activat din greșeală.

• Închideți supapa de separare a gazului de alimentare a 
eventualului aparat auxiliar, în amonte de centrală. 

• Închideți supapele de separare de pe circuitul de tur și retur 
ale instalației de încălzire, precum și supapa de intrare a apei 
reci.

Verificările și întreținerile efectuate conform 
regulilor meseriei, la intervale regulate, pre-
cum și folosirea de piese de schimb originale, 
sunt extrem de importante pentru o funcțio-
nare optimă și garanția unei lungi durate a 
aparatului. 
Operațiile de întreținere a aparatului sunt obli-
gatorii în conformitate cu indicațiile prezen-
tate în acest manual precum și prevederilor 
legii și/sau regulamentelor locale.

Neefectuarea verificărilor și a operațiilor de 
întreținere poate duce la daune materiale și 
personale 

Din acest motiv recomandăm stipularea unui contract pentru 
efectuarea operațiilor de verificare și întreținere. 

Verificarea are rolul de a determina starea efectivă a aparatului 
și compararea acesteia cu starea nominală de funcționare. Acest 
lucru se face prin măsurători, controale și observații. 

Întreținerea este necesară pentru a elimina eventualele deviații 
de la starea nominală de funcționare. Acest lucru se face prin 
intermediul curățării, al reglării și, dacă este necesar, al înlocuirii 
componentelor supuse uzurii. 

Intervalele de efectuare a operațiunilor de întreținere și impor-
tanța lor sunt determinate de un specialist în funcție de starea 
aparatului în momentul verificării. 
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Manutenzione del corpo 

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

Avvertenze 
- Non scaricare mai acqua dall’impianto neanche solo par-

zialmente, se non per ragioni assolutamente inderogabili.
- Verificare periodicamente il buon funzionamento e l’integrità 

del condotto e/o dispositivo scarico fumi.
- Nel caso di lavori o manutenzioni di strutture poste nelle 

vicinanze dei condotti dei fumi e/o dispositivi di scarico dei 
fumi e loro accessori, spegnere l’apparecchio e, a lavori 
ultimati, verificarne l’efficienza.

- 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.

- È necessario alla fine di ogni periodo di riscaldamento ispe-
zionare la caldaia al fine di mantenere l’impianto in perfetta 
efficienza.

 Una manutenzione accurata è sempre motivo di risparmio 
e di sicurezza.

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 attraverso le fessu-
re della griglia le ceneri accumulate nel magazzino legna. 
Questa operazione eviterà l’otturarsi della fessura ed il con-
seguente 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 residuo 

di combustione accumulato nel magazzino legna.
- Pulire con lo scovolo in dotazione i passaggi triangolari del 

focolare.
- Togliere le ceneri contenute nella camera fumo attraverso 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 “Regolazione 
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 condotto. 

Ogni mese
Controllare il funzionamento del by-pass nel modo descritto al 
per. 3.15.4 e la perfetta tenuta dello stesso alla chiusura della 
porta.

Ogni anno
Vedi tabella

Regolazione micro-interruttore porta

Tenuta/pulizia del by-pass 

Pulizia condotto aria primaria e secondaria 

Ventilatore: revisione generale e controllo dello stato della girante, pulizia e lubrificazione dei cuscinetti, 
controllo del senso di rotazione e che la girante ruoti liberamente

Controllo tenuta ermetica porte

Integrità guarnizioni di tenuta

Controllo funzionamento dei dispositivi di sicurezza

Pulizia condotti fumari

Verifica integrità pietre refrattarie/catalizzatore

Pulizia e riposizionamento barrotti/bruciatore

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ogni anno

Lubrificazione/ingrassaggio cerniere e leve di apertura porte

X

OPERAZIONI dI MANUTENZIONE 

X

Pulizia accurata del focolare e dei passaggi fumo con rimozione delle incrostazioni e fuliggini presenti

Taratura regolatore di tiraggio

Controllo e/o eventuale pulizia scambiatore di sicurezza XXControlul și/sau eventuala curățare a schimbătorului de siguranță

Calibrarea regulatorului tirajului

Curățarea atentă a camerei de ardere și a conductelor de fum cu înlăturarea depunerilor și a funinginii 
prezente

X

OPERAțII dE îNTREțINERE 

X

Lubrifierea/gresarea balamalelor și a manetelor de deschidere a ușilor

Anual

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Curățarea și repoziționarea barelor/arzătorului

Verificarea integrității pietrelor refractare/catalizatorului

Curățarea conductelor de fum

Controlul funcționării dispozitivelor de siguranță

Integritatea garniturilor de etanșare

Verificarea etanșeității ușilor

Ventilatorul: revizie generală și controlul stării rotorului, curățarea și lubrifierea rulmenților, controlul direcției 
de rotație și dacă rotorul rotește liber

Curățarea conductei de aer primar și secundar 

Etanșeitatea/curățarea bypassului 

Reglarea microîntreupătorului ușii

tejați-le cu grăsime.
CURăȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA ORDINARă A APA-

RATULUI 
PE LEMNE

zilnic
- Înlăturați cenușa din cuva inferioară
- Înlăturați patul de jar, cu ajutorul uneltei livrate împreună 

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; operația respectivă trebuie 
efectuată atunci când flacăra se reduce mult, înainte de 
încărcare.

Săptămânal
- Înlăturați cu grijă, din fiecare punct, reziduurile de combustie 

acumulate în camera de depozitare a lemnelor.
- Curățați cu ajutorul periei din dotare conductele triunghiulare 

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 cură-

țarea descrisă mai sus, cauza poate fi distribuția greșită a 
aerului secundar.

În acest caz: 
1) verificați calibrarea deschizăturilor de admisie a aerului 

conform indicațiilor din paragraful ''Reglarea aerului de com-
bustie''.

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

Lunar
Controlați funcționarea bypassului în modul descris în par. 3.15.4 
și etanșarea perfectă a acestuia la închiderea ușii.

Anual
Vezi tabelul

Întreținerea corpului aparatului 

Pericol!
Înainte de efectuarea oricărei intervenții asu-
pra 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 conductei 

și/sau a dispozitivului de evacuare a gazelor de ardere.
- În cazul lucrărilor sau operațiunilor de întreținere a structurilor 

aflate în apropierea conductelor de fum și/sau a dispozitive-
lor de evacuare a gazelor de ardere și a accesoriilor lor, opriți 
aparatul și, după terminarea lucrărilor, verificați eficiența 
acestora.

- Nu curățați aparatul și/sau componentele acestuia cu sub-
stanțe 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.
- La sfârșitul fiecărei perioade de încălzire, verificați aparatul 

pentru a menține instalația în stare perfectă de eficacitate.
 Efectuarea unei întrețineri atente are întotdeauna ca rezultat 

economisire și siguranță.

IMPORTANT
Pentru efectuarea curățării folosiți perii și aspira-
toare; dacă folosiți lavete, asigurați-vă că le-ați 
îndepărtat pe toate.
Mențineți șuruburile și piulițele lubrifiate și pro-
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