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Subscrisa societate EDILKAMIN S.p.a., cu sediul social în 
Via Vincenzo Monti 47 - 20123 Milano - Cod Fiscal și cod 
TVA 00192220192,

Declară pe proprie răspundere că:
Cazanul pe peleți specifi cat mai jos este conform cu 
Directiva privind echipamentele tehnice 2006/42/CE și 
cu Standardul European armonizat
EN 303-5:2012

CAZAN PE PELEȚI, marca comercială 
EDILKAMIN, denumite
LAGUNA P 12 și LAGUNA P 18 
LAGUNA P 24 și LAGUNA P 35
Nr. de SERIE: Ref. Plăcuță date 
Declarație de conformitate 
Ref. plăcuță date

De asemenea, mai declară că:
cazanele pe peleți și peleții de lemn LAGUNA P 12 , 
LAGUNA P 18, LAGUNA P 24 și LAGUNA P 35 respectă 
cerințele directivelor europene:
2014/35/UE - Directiva privind tensiunea joasă
2014/30/UE - Directiva privind compatibilitatea 
electromagnetică

Informații privind siguranța  4Informații privind siguranța  4

Date Tehnice 5Date Tehnice 5

Dimensiuni 7 Dimensiuni 7 

Ambalaj   10Ambalaj   10

Opțional alimentare peleți cu șnec 12Opțional alimentare peleți cu șnec 12

Conexiuni electrice 13Conexiuni electrice 13

Instalare   14Instalare   14

Instrucțiuni privind utilizarea  21 Instrucțiuni privind utilizarea  21 

Întreținere  32 Întreținere  32 

Recomandări în caz de eventuale inconveniente  34 Recomandări în caz de eventuale inconveniente  34 

CUPRINS

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/1187 AL COMISIEI

Laguna P12 Laguna P18 Laguna P24 Laguna P35

Puterea termică nominală kW 11 17 22 31

Clasa de efi ciență energetică A+ A+ A+ A+

Indicele de efi ciență energetică (IEE) 119 119 117 117

Efi ciența energetică sezonieră a 
încălzirii incintelor (s)

% 80 81 78 78
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Stimată doamnă / Stimate domn,
Vă mulțumim și vă felicităm că ați ales produsul nostru. 
Înainte de a-l utiliza, vă rugăm să citiți cu atenție acest 
manual pentru a vă putea bucura la maxim și în completă 
siguranță de performanțele acestuia.

Acest manual face parte integrantă din produs. Vă rugăm 
să îl păstrați pe întreaga durată de viață a acestuia. 
În caz de pierdere, cereți revânzătorului o copie sau 
descărcați-l din secțiunea de descărcări a site-ului web 
www.edilkamin.com

După ce ați despachetat produsul, asigurați-vă de 
integritatea și caracterul complet al conținutului 
acestuia. 
În cazul unor defecțiuni, adresați-vă imediat 
revânzătorului de la care l-ați achiziţionat și căruia va 
trebui să-i trimiteţi copia certifi catului de garanție și a 
documentului fi scal de cumpărare.

În vederea instalării și utilizării echipamentului, se vor 
respecta toate legile locale și naționale și standardele 
europene. Referitor la instalare și la alte aspecte care nu 
sunt menționate în mod expres, consultați dispozițiile 
locale din țara dvs. 

Schemele prezente în acest manual sunt orientative: 
așadar, nu se referă întotdeauna la un produs anume și 
în niciun caz nu au putere contractuală.

SEMNIFICAŢIA SIMBOLURILOR

În anumite părți ale manualului sunt utilizate următoare-
le simboluri:

INFORMAȚII: 
nerespectarea celor menționate poate 
compromite utilizarea produsului.

ATENȚIE: 
citiți cu atenție mesajul la care se referă, 
deoarece nerespectarea celor menționate 
poate provoca daune grave produsului și 
poate pune în pericol siguranța persoanei 
care îl utilizează. 

SUCCESIUNEA OPERAȚIUNILOR: 
respectați instrucțiunile procedurale pen-
tru operațiunile descrise.

Produsul este identifi cat în mod univoc printr-un număr, 
„cuponul de control”, pe care îl găsiți pe certifi catul de 
garanție.

Vă rugăm să păstrați:
• certifi catul de garanție pe care l-ați găsit în produs
• documentul fi scal de achiziționare eliberat de 

revânzător
• declarația de conformitate eliberată de instalator. 

Condițiile de garanție sunt specifi cate în certifi catul de 
garanție furnizat împreună cu produsul.

Prima punere în funcțiune de către inginerul autorizat 
este o operațiune prevăzută în Italia de standardul UNI 
10683 și recomandată în toate țările pentru a putea 
utiliza produsul în mod optim.

Acesta constă în:
• verifi carea documentelor de instalare (declarația de 

conformitate) și situația efectivă de instalare;
• calibrarea produsului în funcție de condițiile reale 

de instalare și utilizare
• explicații pentru clientul fi nal și eliberarea 

documentației complementare (fi șa de primă 
punere în funcțiune)

Prima punere în funcțiune permite benefi cierea de toate 
performanțele produsului în completă siguranță.
Prima punere în funcțiune este necesară pentru activarea 
garanției convenţionale a producătorului Edilkamin. 
Garanția convenţională este valabilă numai în țara în 
care a fost achiziționat produsul.
În lipsa primei puneri în funcțiune de către tehnicianul 
autorizat, Edilkamin nu poate răspunde cu garanția 
convențională. Consultați în acest sens certifi catul de 
garanție furnizat împreună cu produsul. Cele de mai sus 
nu exclud răspunderea în fața legii a revânzătorului în 
ceea ce privește garanția legală.

În orice caz, garanția acoperă numai defectele de fabrică 
dovedite și nu, de exemplu, problemele legate de 
instalare sau calibrare.
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INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

• Produsul nu este destinat utilizării de către 
persoane, inclusiv copii, ale căror capacități 
fi zice, senzoriale sau mentale sunt reduse.

• Produsul nu este conceput pentru coacere
• Produsul este conceput pentru a arde peleți 

de lemn de categoria A1 conform UNI 
EN ISO 17225-2, în cantitățile și conform 
modurilor descrise în prezentul manual.

• Produsul este conceput pentru utilizare în 
interior și în spații cu umiditate normală.

• Păstrați produsul într-un loc uscat și ferit de 
intemperii.

• Pentru garanția legală și convențională, 
consultați certifi catul de garanție livrat 
împreună cu produsul: în mod particular, 
nici Edilkamin, nici revânzătorul nu vor 
răspunde pentru daunele cauzate în urma 
instalării sau întreținerii incorecte.

Riscurile privind siguranța pot fi  cauzate de:
• instalarea în spații necorespunzătoare. În 

anumite situații cu risc de incendiu. NU 
INSTALAȚI ÎN SPAȚII CU RISC DE INCENDIU.

• contact cu focul și părți calde (de ex. sticlă 
și tuburi). NU ATINGEȚI PĂRȚILE CALDE 
și, cu cazanul stins dar încă cald, utilizați 
întotdeauna mănușa din dotare. 

• contact cu părțile electrice afl ate sub 
tensiune (interne). NU UMBLAȚI LA PĂRȚILE 
INTERNE DACĂ SOBA ESTE ALIMENTATĂ 
ELECTRIC. Risc de șoc electric.

• utilizare a unor produse nepotrivite pentru 
aprindere (de ex. alcool). NU APRINDEȚI ȘI 
NU AȚÂȚAȚI FLACĂRA CU PRODUSE LICHIDE 
CU PULVERIZARE SAU SCĂPĂRARE. Risc de 
arsuri grave și daune cauzate obiectelor, 
respectiv vătămarea persoanelor.

• utilizarea unui combustibil diferit de peleții 
de lemn. NU ARDEȚI ÎN ARZĂTOR DEȘEURI, 
PLASTIC SAU ALTE MATERIALE ÎN AFARA 
PELEȚILOR DE LEMN. Risc de murdărire 
a produsului, incendii în coșul de fum și 
daune aduse mediului. 

• curățare la cald a arzătorului. NU ASPIRAȚI LA 
CALD. Risc de compromitere a aspiratorului 
și eventuală eliberare de fum în atmosferă.

• curățarea canalului de fum cu diferite 
substanțe. NU CURĂȚAȚI CU MÂNA, 
FOLOSIND PRODUSE INFLAMABILE. Risc de 
incendiu sau de reaprindere a fl ăcării.

• curățare a sticlei calde cu produse 
necorespunzătoare. NU CURĂȚAȚI STICLA 
LA CALD, NICI CU APĂ, NICI CU ALTE 
SUBSTANȚE PENTRU STICLĂ ÎN AFARA 
CELOR RECOMANDATE. Risc de crăpare 
a sticlei, precum și daune permanente 
ireversibile ale acesteia.

• depozitare de materiale infl amabile 
la distanţe mai mici decât distanțele 
de siguranță menționate în prezentul 
manual. NU ÎNTINDEȚI RUFE PE PRODUS. 
NU POZIȚIONAȚI USCĂTORUL DE RUFE 
LA DISTANȚE MAI MICI DECÂT CELE DE 
SIGURANȚĂ. Păstrați orice formă de lichid 
infl amabil departe de produs. Risc de 
incendiu.

• înfundare a căilor de aerisire din spațiu sau 
a admisiilor de aer. NU ACOPERIŢI CĂILE DE 
AERISIRE ȘI NU BLOCAȚI COȘUL DE FUM. 
Risc de întoarcere a fumului în atmosferă, 
cauzând daune lucrurilor sau vătămarea 
persoanelor.

• utilizare a produsului ca suport sau scară. 
NU VĂ URCAȚI PE PRODUS ȘI NU-L FOLOSIȚI 
CA SUPORT. Risc de daune cauzate lucrurilor 
și vătămare a persoanelor.

• utilizare a cazanului cu arzătorul deschis. 
NU FOLOSIȚI PRODUSUL CU UȘA DESCHISĂ. 

• deschidere a ușii cu ieșirea materialului 
incandescent. NU aruncați material 
incandescent în afara produsului. Risc de 
incendiu.

• utilizare a apei în caz de incendiu. CHEMAŢI 
AUTORITĂȚILE în caz de incendiu.

• În caz de dubii, nu luați iniţiative proprii, ci 
contactați revânzătorul sau instalatorul.

• CAZANUL NU TREBUIE SĂ FUNCȚIONEZE 
NICIODATĂ FĂRĂ APĂ ÎN INSTALAȚIE.

• O EVENTUALĂ PORNIRE 'PE USCAT' POATE 
COMPROMITE CAZANUL. 

• Pentru siguranță, citiți cu atenție partea 
referitoare la instrucțiunile de utilizare din 
prezentul manual.
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Datele de mai sus sunt orientative. În momentul tipăririi prezentului manual, produsul se afl ă în curs de certifi care. Pro-
ducătorul își rezervă dreptul de a modifi ca produsele fără preaviz, aducând orice fel de îmbunătățire.

DATE TEHNICE

DATE TEHNICE PENTRU DIMENSIONAREA COȘULUI DE FUM 
care, în orice caz, trebuie să respecte indicaţiile din prezenta fi șă și normele privind instalarea fi ecărui produs

LAGUNA P12 LAGUNA P18

Putere Nominală Putere Redusă Putere Nominală Putere Redusă

 Putere termică utilă 11,4 3,1 16,5 3,1 kW
 Temperatura de ieșire a fumului la 
evacuare 80 58 106 58 °C

 Tiraj minim 0,01 0,01 Pa

 Debit de fum 0,008 0,003 0,012 0,003 Kg/s

CARACTERISTICI ELECTRICE

Alimentare 230Vca +/- 10% 50 Hz

Putere absorbită în stand-by 3 W

Putere medie absorbită 150 W 

Putere absorbită la aprindere 400 W 

Protecție la alimentare generală Siguranță 4 AT, 250 Vca 5x20

Protecție pe placa electronică Siguranță 4 AF, 250 Vca 5x20

CARACTERISTICI TEHNICE conform EN 303-5

LAGUNA P12 LAGUNA P18

Putere Nominală Putere Redusă Putere Nominală Putere Redusă

Putere termică arsă 12,4 3,4 18,1 3,4 kW

 Putere termică utilă 11,4 3,1 16,5 3,1 kW

 Randament 92 92,1 91,3 92,1 %

 Emisii de CO la 10% O2 0,007 0,02 0,008 0,02 %

 Temperatură fum 66 48 88 48 °C

 Consum combustibil 2,6 0,7 3,8 0,7 kg/h

 Capacitate rezervor 60 60 kg

 Tiraj 0,12-0,03 0,12-0,03 mbar

Etanșare latură apă ΔT = 10 K = ΔP 750 - ΔT = 20 K = ΔP 200

 Conținut apă 65 65 Litri

 Presiune maximă de exerciţiu a apei 2 2 bar
 Temperatura maximă de exerciţiu a 
apei 90 90 °C

 Autonomie 22 81 15 81 h

 Volum de încălzit * 295 430 m3

 Diametru conductă fum (tată) 100 100 mm
 Diametru conductă admisie aer 
(tată) 50 50 mm

 Greutate cu ambalaj 280 280 kg

* Volumul ce trebuie încălzit este calculat pe baza unei cereri de căldură de 33 Kcal/m3 pe oră.
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Datele de mai sus sunt orientative.
Producătorul își rezervă dreptul de a modifi ca produsele fără preaviz în vederea oricărei îmbunătăţi.

DATE TEHNICE

DATE TEHNICE PENTRU DIMENSIONAREA COȘULUI DE FUM 
care, în orice caz, trebuie să respecte indicaţiile din prezenta fi șă și normele privind instalarea fi ecărui produs

LAGUNA P24 LAGUNA P35

Putere 
Nominală

Putere 
Redusă

Putere 
Nominală

Putere 
Redusă

 Temperatura de ieșire a fumului la 
evacuare 141 71 174 71 °C

 Tiraj minim 0,01 0,01 Pa

 Debit de fum 0,016 0,005 0,021 0,005 Kg/s

CARACTERISTICI ELECTRICE

Alimentare 230Vca +/- 10% 50 Hz

Putere absorbită în stand-by 3 W

Putere medie absorbită 150 W 

Putere absorbită la aprindere 400 W 

Protecție la alimentare generală Siguranță 4 AT, 250 Vca 5x20

Protecție pe placa electronică Siguranță 4 AF, 250 Vca 5x20

CARACTERISTICI TEHNICE conform EN 303-5

LAGUNA P24 LAGUNA P35

Putere 
Nominală

Putere 
Redusă

Putere 
Nominală

Putere 
Redusă

Putere termică arsă 24,4 6,8 34,1 6,8 kW

 Putere termică utilă 22 6,1 30,8 6,1 kW

 Randament 90,3 90,3 90,2 90,3 %

 Emisii de CO la 10% O2 0,006 0,011 0,009 0,011 %

 Temperatură fum 117 59 145 59 °C

 Consum combustibil 5,1 1,4 7,1 1,4 kg/h

 Capacitate rezervor 100 100 kg

 Tiraj 0,12-0,03 0,12-0,03 mbar

Etanșare latură apă T = 10 K =  P 750 -  T = 20 K =  P 200

 Conținut apă 65 65 Litri
 Presiune maximă de exerciţiu 
apă 2 2 bar

 Temperatura maximă de exerciţiu 
 apă 90 90 °C

 Autonomie 19 71 14 71 h

 Volum de încălzit * 575 805 m3

 Diametru conductă fum (tată) 100 100 mm
 Diametru conductă admisie aer 
(tată) 60 60 mm

 Greutate cu ambalaj 320 320 kg

* Volumul ce trebuie încălzit este calculat pe baza unei cereri de căldură de 33 Kcal/m3 pe oră.
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DIMENSIUNI

Laguna P12 și 18 (dimensiuni în cm)

Ø 10 cm 
ieșire fum

Ø 5 cm 
Aer combustie

76

12
8

85

79

25

37

 

76

32
35

A
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DIMENSIUNI

LAGUNA P 24 - 35 (dimensiuni în cm)

A brăţara tubului de retur 
vezi pagina alăturată

Ø 10 cm 
ieșire fum

Ø 6 cm 
Aer combustie

91

12
8

37

23

41
49

91

85

79
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DIMENSIUNI

Șablon racorduri hidraulice în mm

Tur
3/4 „ M

Retur
3/4 „ M

Apă rece
1/2 „ M

Apă caldă
1/2 „ M

B

V

CP

verifi cați închiderea brățării (piulița) pe cele două țevi de ieșire din cazan

Brăţara țevii de retur este accesibilă de la slotul din spate 
(A, în fi gura din pagina alăturată)
Pentru a avea acces la brățara de tur
• deschideți capacul de la peleți (P) și ridicați-l într-o 

parte (C)
• (pentru Laguna P 12 și 18) desfaceți șurubul (V) 

pentru a roti ușor brida (B) și introduceți cheia
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AMBALAJ

PREGĂTIRE ȘI DEZAMBALARE

Materialele din care este fabricat ambalajul nu sunt Materialele din care este fabricat ambalajul nu sunt 
toxice sau nocive, așadar nu necesită procese speciale toxice sau nocive, așadar nu necesită procese speciale 
de eliminare. de eliminare. 
Depozitarea, eliminarea sau eventuala reciclare este în Depozitarea, eliminarea sau eventuala reciclare este în 
sarcina utilizatorului fi nal, în conformitate cu legile în sarcina utilizatorului fi nal, în conformitate cu legile în 
vigoare aplicabile.vigoare aplicabile.

Se recomandă efectuarea tuturor mișcărilor 
în poziție verticală cu ajutorul mijloacelor 
potrivite, respectând normele în vigoare în 
materie de siguranță. 
Nu întoarceți pe dos ambalajul și folosiți cu 
grijă piesele ce trebuie montate.

Ambalajul constă în:
• cazanul complet (1)

• sertarul (2)

PENTRU A DA JOS CAZANUL DE PE PALET

• • deschideți ușadeschideți ușa
• • scoateți bridele (2 în față și 2 în spate) scoateți bridele (2 în față și 2 în spate) (3)(3)

Produsul este furnizat împreună cu: 
• certifi catul de garanție, 
• prezentul manual

SCOATEȚI SERTARUL DE DEASUPRA 
CAZANULUI ÎNAINTE DE A-L 
MANIPULA

nr.4
2 în față și 2 în spate

1 2

3



11

RO
M

Â
N

Ă

INSTALARE

PENTRU A MONTA SERTARUL

• deschideți ambele uși din față (PP și P1P1)
• introduceți sertarul (2)

• prindeți dispozitivul de fi xare de partea laterală

Nu uitați că sertarul iese în afara restului cazanului. NU 
FORȚAȚI PENTRU A ÎNCERCA SĂ-L INTRODUCEȚI

P1 P

2

dispozitiv de fi xare prins
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Pentru instalare, procedați după cum urmează: 
• Scoateți capacul pre-tăiat din spatele cazanului (1 în 

lateral sau spate, conform cerințelor) 
• deșurubați șuruburile de fi xare ale fl anșei de 

închidere care se afl ă sub capacul pre-tăiat și 
înlocuiți-o cu fl anșa de racordare la tubul fl exibil (2)

• Conectați un capăt al tubului fl exibil (3) la fl anșa (2) 

de pe cazan și celălalt capăt la tubul transportator al 
încărcătorului (4).

Notă: 

tubul fl exibil (3) trebuie poziționat astfel încât 

să transporte peleții în rezervor fără obstacole; 

verifi cați alunecarea corectă a peleților în timpul 

primelor încărcări și sigilați cu silicon eventualele 

trafi lature de praf.

3

4

1

2

ÎNCĂRCAREA PELEȚILOR PRIN INTERMEDIUL 

SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU ȘNEC (opțional) 

Cazanul este pregătit pentru încărcarea cu peleți printr-
un sistem de alimentare cu șnec.

înainte de a continua, stingeți cazanul și 

scoateți cablul de alimentare electrică.

INSTALARE
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INSTALARE

bloc terminal de joasă tensiune

bloc terminal de înaltă tensiune

NR. POLI CONEXIUNI POSIBILE NOTE

1/2
Racord Cazan pe gaz eventual. Este vorba de o ieșire 
cu contact curat

Pentru orice confi gurație.
Atenție la faptul că este vorba de un contact deschis 
în mod normal. În cazul în care, dacă cazanul nu 
este alimentat, se dorește lăsarea racordului, instala-
torul trebuie să pună un releu

3/4

Intrare Automatizată. 
Este vorba de o intrare care primește orice contact 
automatizat

De ex. pentru cuplajul telefonic

5/6 Sondă ntc/termostat mediu ambiant
sonda pentru mediul ambiant este furnizată stan-
dard

7/8 Sondă ntc /termostat puff er sau boiler în comun un pol

9/10 Sondă AUX, intrare analogică ntc de ex. pentru o secundă puff er sau boiler

11/12
Intrare pentru termostatul fi erbătorului pentru apa 
caldă menajeră.

Setați confi gurarea 2

NR. POLI CONEXIUNI POSIBILE NOTE

1/2/3 Electrovalvă externă (Neutru și Linie)

4/5/6
Conexiune electrică pompă de circulație externă 
(împământare, neutru/fază)

BLOC TERMINAL PENTRU CONEXIUNILE ELECTRICE

Pe partea din spate (capacul de protecție fi ind scos) 
există o bridă cu 2 blocuri terminale și 5 canale de cabluri.
Un bloc terminal (12 poli) este de joasă tensiune și 
celălalt (6 poli) este de înaltă tensiune. Sub conexiuni.
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PREMISĂ PRIVIND INSTALAREAPREMISĂ PRIVIND INSTALAREA

Nu uitați că:Nu uitați că:
• • instalarea trebuie efectuată de către personalul instalarea trebuie efectuată de către personalul 

califi cat califi cat 
• • trebuie să se respecte toate legile locale și naționale, trebuie să se respecte toate legile locale și naționale, 

precum și normele europene referitoare la instalarea precum și normele europene referitoare la instalarea 
și utilizarea produsului. În Italia,standardul de și utilizarea produsului. În Italia,standardul de 
referință este UNI 10683referință este UNI 10683

• • În caz de instalare la bloc, cereți aprobarea prealabilă În caz de instalare la bloc, cereți aprobarea prealabilă 
și acordul administratorului.și acordul administratorului.

În continuare, câteva indicații cu caracter general care nu În continuare, câteva indicații cu caracter general care nu 
înlocuiesc consultarea normelor locale și nu implică vreo înlocuiesc consultarea normelor locale și nu implică vreo 
responsabilitate în ceea ce privește munca instalatorului.responsabilitate în ceea ce privește munca instalatorului.

INSTALARE

Verifi carea conformității spațiului de instalare

• Pardoseala trebuie să poată suporta greutatea 
produsului și a accesoriilor.

• Poziționați produsul la nivel.
• Nu se permite instalarea în dormitor, în băi sau în 

spații în care mai există un produs cu admisie de 
aer pentru combustie, în același spațiu sau în spații 
cu atmosferă explozivă. Eventualele ventilatoare de 
extragere, dacă se afl ă în funcțiune în același mediu 
sau spațiu în care a fost instalat produsul, pot cauza 
probleme de tiraj.

• În Italia, verifi cați compatibilitatea conform UNI 
10683 și UNI 7129 în prezența produselor pe gaz. 

Protecție împotriva căldurii și distanțe de siguranță

Toate suprafețele clădirii, adiacente produsului, trebuie 
să fi e protejate împotriva supra-încălzirii.
Măsurile de izolare ce trebuie adoptate depind de tipul 
de suprafețe existente.
Nu uitați să acordaţi atenție poziționării pentru a verifi ca 
spațiile pentru întreținerea și alimentarea peleților.
Vă sugerăm să respectați distanțele minime în mm din 
fi gura alăturată.
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• să fi e realizate din materiale cu clasa de reacție la 
foc A1, conform UNI EN 13501 sau standard național 
analog. sSă fi e certifi cate în mod corespunzător, cu 
placă de cămin adecvată, dacă sunt metalice

• să se păstreze secțiunea inițială

CANALUL DE FUMCANALUL DE FUM

Pe lângă recomandările generale valabile pentru canalul 
de fum și coșul de fum, canalul de fum 
• nu poate fi  din material metalic fl exibil
• trebuie izolat dacă trece prin interiorul unor spații 

care nu sunt încălzite sau pe la exterior
• nu trebuie să traverseze încăperi în care este interzisă 

instalarea generatoarelor de căldură cu combustie 
sau cu pericol de incendiu, respectiv care nu pot fi  
inspectate

• trebuie să permită recuperarea funinginei și să 
poată fi  inspectat

• să aibă maxim 3 curbe cu unghi maxim de 90°
• să prezinte o singură porțiune orizontală cu 

lungimea maximă de 3 metri, în funcție de tiraj. În 
orice caz, țineți cont că porțiunile lungi favorizează 
acumularea de murdărie și sunt greu de curățat.

Note despre amplasarea produsului

Produsul este conceput pentru a funcționa în orice 
condiții climatice. În cazul unor situații speciale, cum ar fi  
vânt puternic, pot interveni sistemele de siguranță care 
sting produsul.
Contactați Centrul de Asistență Tehnică autorizat 
Edilkamin.

INSTALARE

VERIFICAREA RACORDĂRII ELECTRICE (amplasați 

priza de curent într-un punct ușor accesibil)

Produsul este dotat cu un cablu de alimentare electrică 
ce trebuie conectat la o priză de 230V 50 Hz, de preferat 
cu întrerupător magnetotermic. 
Variațiile de tensiune mai mari de 10% pot compromite 
funcționarea produsului.
Instalația electrică trebuie să respecte normele; verifi cați 
în special efi ciența circuitului de împământare. 
Lipsa de efi ciență a circuitului de împământare poate 
cauza funcționarea defectuoasă, de care societatea 
Edilkamin nu este responsabilă. 
Secțiunea liniei de alimentare trebuie să fi e potrivită 
pentru puterea echipamentului.
Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre în 
contact cu tuburile de evacuare sau cu alte părți calde 
ale produsului.

SISTEMUL CĂMINULUI SISTEMUL CĂMINULUI 

((Canal de fum, coș de fum și căminCanal de fum, coș de fum și cămin))

Acest capitol este redactat conform standardelor 
europene EN 13384, EN 1443, EN 1856, EN 1457. 
Instalatorul trebuie să țină cont de acestea și de orice altă 
eventuală normă locală. Prezentul manual nu înlocuiește 
normele în vigoare.
Produsul trebuie conectat la sistemul potrivit de 
evacuare a fumului care garantează evacuarea în 
completă siguranță a fumului produs de combustie.
Înainte de poziționarea produsului, instalatorul trebuie 
să verifi ce dacă coșul de fum este potrivit.

CANAL DE FUM, COȘ DE FUMCANAL DE FUM, COȘ DE FUM

Canalul de fum (conducta care leagă gura de ieșire a (conducta care leagă gura de ieșire a 
fumului din arzător cu intrarea în coșul de fum) fumului din arzător cu intrarea în coșul de fum) și coșul 
de fum trebuie, pe lângă alte prevederi de respectarea a 
normelor:
• să primească fumul de evacuare al unui singur 

produs (nu se admit evacuări de la mai multe 
produse împreună) 

• să aibă un curs cu precădere vertical
• să nu prezinte nicio porțiune în pantă inversă
• să aibă o secțiune internă de preferat circulară și, în 

orice caz, cu un raport între laturi mai mic de 1,5
• să iasă prin acoperiș prin horn: este interzisă 

evacuarea directă în perete sau către spații închise, 
chiar dacă sunt sub cerul liber
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COȘUL DE FUMCOȘUL DE FUM:
Pe lângă recomandările generale valabile pentru canalul 
de fum și coșul de fum, coșul de fum trebuie::
• să fi e folosit numai pentru evacuarea fumului;
• să fi e corect dimensionat pentru a satisface 

evacuarea fumului (EN 13384-1);
• să fi e, de preferat, izolat, din oțel, cu secțiune internă 

circulară. Dacă este dreptunghiular, colţurile trebuie 
să aibă o rază mai mică de 20 mm și cu un raport 
între dimensiunile interne <1,5;

• să aibă o înălțime minimă de 1,5 metri;
• să păstreze o secțiune constantă;
• să fi e impermeabil și izolat termic pentru a garanta 

tirajul;
• să aibă, de preferat, o cameră de colectare pentru 

materialul ce rămâne nears și pentru eventual 
condens;

• dacă există deja, trebuie curățat pentru a evita riscul 
de incendiu;

• ca și indicație generală, se recomandă introducerea 
unu tub în coșul de fum dacă diametrul este mai 
mare de 150 mm.

SISTEM ÎNTUBATSISTEM ÎNTUBAT:
Pe lângă recomandările generale valabile pentru canalul 
de fum și coșul de fum, sistemul întubat trebuie:
• să funcționeze la presiune negativă;
• să poată fi  inspectat;
• să respecte indicaţiile locale. 

HORNUL HORNUL 

• trebuie să fi e de tip anti-vânt 
• trebuie să aibă secțiunea internă echivalentă cu cea 

a coșului de fum și secțiunea de trecere a fumului 
în ieșire egală cu dublul celei din interiorul coșului 
de fum

• în cazul coșurilor de fum cuplate (care este bine să fi e 
la o distanță de cel puțin 2 m între ele), hornul care 
primește evacuarea produsului cu combustibil solid 
sau cel al planului mai înalt trebuie să-l depășească 
cu cel puțin 50 cm pe celălalt

• trebuie să depășească zona de refl ux (în Italia, 
standardul de referință este UNI 10683 punctul 
6.5.8.)

• trebuie să permită o întreținere a căminului

INSTALARE

ADMISIE DE AER DIN EXTERIOR 

Cu caracter general, sugerăm două moduri alternative 
de a asigura debitul aerului indispensabil pentru 
combustie.

Admisie de aer indirectă
Dispuneți la nivelul pardoselii o admisie de aer de 
suprafață utilă (la netul plaselor sau al altor protecții) de 
cel puțin 80 cm2 (diametru 10 cm).
Se recomandă, pentru a evita curenții de aer, dispunerea 
admisiei de aer în spatele sobei sau a unui radiator.
Se recomandă evitarea dispunerii în fața produsului 
pentru a evita curenți de aer neplăcuți.

Admisie de aer directă

Dispuneți o admisie de aer cu secțiune utilă (la netul 
plaselor sau al altor protecții), egală cu secțiunea 
orifi ciului de intrare a aerului din spatele produsului.
Conectați admisia de aer la orifi ciu folosind un tub chiar 
și fl exibil.
Se recomandă să nu depășiți cei 3 m și să efectuați mai 
mult de 3 curbe, în funcție de tirajul coșului de fum.
Debitul de aer poate proveni de la un spațiu adiacent, 
numai în condițiile care:
• fl uxul poate trece fără să existe obstacole prin 

deschiderile permanente care comunică cu 
exteriorul;

• încăperea de lângă cea de instalare să nu fi e 
niciodată în depresiune față de mediul extern;

• încăperea alăturată să nu fi e folosită ca garaj sau 
pentru activități cu pericol de incendiu și nici baie 
sau dormitor

• încăperea alăturată să nu fi e un spațiu comun al 
imobilului

În Italia, standardul UNI 10683 specifi că dacă ventilarea 
este sufi cientă chiar dacă se garantează, în orice caz, 
păstrarea diferenţei de presiune dintre mediul extern și 
cel intern, egală sau mai mică de 4 Pa (standardul UNI 
EN 13384-1). De acest lucru este responsabil instalatorul 
care emite declarația de conformitate.
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INSTALARE

RACORDARE HIDRAULICĂ

În Laguna P se afl ă:
• manometru;
• vas de expansiune închis
Existența vasului încorporat în cazan NU garantează o 

protecție adecvată împotriva dilatărilor termice sufe-

rite de apa din întreaga instalație. 

Așadar, instalatorul trebuie să evalueze eventuala ne-

voie a unui vas de expansiune suplimentar, în funcție 

de tipul instalației folosite. 

TOATE CELELALTE COMPONENTE HIDRAULICE POT FI 
INSTALATE ÎN INTERIORUL CAZANULUI ACHIZIȚIONÂND 
UNUL DIN KIT-URILE EDILKAMIN SAU CELE PUSE LA 
DISPOZIȚIE DE CĂTRE INSTALATOR.

Racordarea hidraulică depinde de tipul de instalație.
Există, în orice caz, „reguli comune”:
• Instalația hidraulică trebuie să lucreze cu presiune 

între 1 și 1,5-2 bar la cald cu circuitul cu vas închis. 
• N.B.: NU TREBUIE să instalați cazanul în locul, de 

exemplu, al unui cuptor instalat cu vas deschis fără 
a adapta sistemul de expansiune pentru a fi  cu vas 
închis.

• Se recomandă prezența unui puff er (tampon de 
stocare), însă nu este obligatorie. Prezența acestuia 
are avantajul de a elibera cazanul de cererile „bruște” 
ale instalației și de a permite integrarea cu alte surse 
de căldură. Reduce consumul și crește efi ciența 
sistemului. Edilkamin recomandă un puff er de cel 
puțin 1.000 de litri pentru Laguna P 35 și 600 de litri 
pentru Laguna P24, 450 de litri pentru Laguna P18 și 
300 de litri pentru Laguna P12.

• Temperatura de retur a apei la cazan trebuie 
să depășească cel puțin 50-55°C pentru a evita 
fenomenele de condens. 

• Pentru încălzirea eventualelor panouri radiante de 
joasă temperatură este nevoie de un puff er (tampon 
de stocare) instalat conform indicațiilor date de 
producătorul panourilor radiante. 

• Materialul utilizat în circuit trebuie adaptat pentru a 
suporta eventualele supra-temperaturi.

• Instalatorul trebuie să evalueze, conform tipului de apă 
și de instalație, dacă prevede produse condiţionate. În 
Italia, consultați standardul UNI 8065-1989 (tratarea 
apelor în instalațiile termice pentru uz civil). 

• Conexiunea directă la radiatoare, din cauza 
diametrului mic al țevilor, împiedică funcționarea 
normală a acestora.

MANOMETRU

amplasat pe cazan, permite citirea presiunii apei din 
cazan. 

Edilkamin propune patru kit-uri interne (opționale)

KIT R 
pentru instalarea unei singure surse de căldură fără 
producție de apă caldă menajeră.
KIT R2 
Pentru instalare împreună cu un al doilea cazan fără 
producție de apă caldă menajeră cu separator instalație. 
KIT RW 
Pentru instalarea unei singure surse de căldură cu 
producție instantanee de apă caldă menajeră.
KIT RW2 
Pentru instalare împreună cu un al doilea cazan cu 
producție de apă caldă menajeră și separator instalație.
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INSTALAREA KIT-urilor OPȚIONALE Împreună cu kit-ul sunt furnizate instrucțiunile pentru conexiunea la cazan.

Inginerii Edilkamin au la dispoziție un șablon de hârtie corespunzător fi ecărui produs. Atenție la utilizarea celui corect 
pentru modelul care este instalat.

În funcție de volumul maxim al cazanului puteți deduce poziția corectă a racordurilor de apă.

Șablonul trebuie poziționat la nivelul podelei și trebuie aliniat cu latura stângă a conturului maxim al cazanului (Y). 

Nu uitați să respectați distanțele de instalare.

INSTALARE

X

Z

W
Y
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Pentru instalarea unuia din Kit-urile R, RW, R2 sau RW2:
scoateți carter-ul din spate (A) desfăcând șuruburile care îl fi xează de cazan;
scoateți latura metalică (B) desfăcând șuruburile care o fi xează pe cazan.

În acest punct, continuați cu instalarea kit-ului ales, respectând instrucțiunile pentru acesta, având grijă să: 
• lucrați numai cu curentul electric întrerupt;
• verifi cați întotdeauna strângerea racordurilor înainte de alimentarea cazanului

Kit R2 Kit RW2

INSTALARE

Kit R Kit RW

A

B
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INSTALARE

VENTILARE

În timpul funcționării normale, aerisirea 
are loc în mod automat. Numai la prima 
aprindere, tehnicianul va putea evalua 
necesitatea unei aerisiri manuale 

Faze de primă punere în funcțiune

• Asigurați-vă că ați citit și înțeles conținutul 
prezentului manual

• Îndepărtați de pe produs toate componentele 
infl amabile (manuale, etichete, etc.)

• Alimentați produsul mutând întrerupătorul din 
spate de la 0 la 1

Încărcarea cu peleți și note despre combustibil

Folosiți peleți de lemn de clasa A1 conform standardului Folosiți peleți de lemn de clasa A1 conform standardului 
UNI EN ISO 17225-2 sau normelor locale analoge, care UNI EN ISO 17225-2 sau normelor locale analoge, care 
prevăd, de exemplu, următoarele caracteristici.prevăd, de exemplu, următoarele caracteristici.
diametru 6 mmdiametru 6 mm
lungime 3-4 cmlungime 3-4 cm
umiditate <10 %umiditate <10 %
Pentru respectarea mediului și a siguranței, NU ardeți, 
printre altele: plastic, lemn vopsit, cărbune, scoarţă de 
copac. 
Nu utilizați produsul pe post de incinerator.

Deschidere ușă arzător: prima dată și pentru curățare
Pentru a deschide ușa (cu cazanul rece), deschideți ușa 
(C) dreaptă privind din față și apoi ușa arzătorului. 

Atenție
Utilizarea unui combustibil diferit poate 
cauza daune produsului.

În timpul primelor porniri este posibil să În timpul primelor porniri este posibil să 
simțiți un ușor miros de vopsea, care va simțiți un ușor miros de vopsea, care va 
dispărea în scurt timp.dispărea în scurt timp.

Pentru a alimenta peleții (dacă nu este utilizat rezer-
vorul suplimentar descris anterior) deschideți capacul 
(D) ridicându-l din locaș și introduceți peleții

u ș a 
arzătorului

P

D

întrerupă-întrerupă-
tortor
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MOD DE FUNCȚIONARE (detalii în paginile următoare) 

Odată ce tehnicianul (Centrul de Asistență Tehnică Edilkamin) a setat „confi gurația instalației” (sunt disponibile 5 confi gu-
rații în tabel), puteți avea acces la următoarele reglări.

Prima operațiune este apăsarea tastei ON/OFF pentru a duce cazanul în starea ON, adică pregătit pentru eventualele 
cereri de căldură.

Modalitate Dimensiuni setabile Rezultat privind funcționarea cazanului

VARĂ /IARNĂ Mod de funcționare 
Vară sau Iarnă

În setările corespunzătoare setate de tehnician, se evită 
încălzirea radiatoarelor, permițând numai încălzirea

AUTOMAT t e m p e r a t u r a 
ambientală

cazanul lucrează pentru a atinge temperatura ambientală 
dorită și lucrează la putere minimă odată ce această 
temperatură a fost atinsă

STAND BY temperatura ambienta-
lă dorită

cazanul lucrează pentru a atinge temperatura ambientală 
dorită și se stinge (după numărul de minute setate pentru 
funcționare la putere minimă la atingerea temperaturii dorite

PROGRAMARE ORARĂ temperatura ambi-
entală dorită, aleasă 
în diferitele zile ale 
săptămânii

cazanul răspunde la cererile de căldură în intervalele orare 
setate

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

INTERFAȚĂ 

Unica interfață este ecranul tactil de pe cazan 

(exemplul alăturat)

Nu sunt prevăzute nici radio telecomenzi, nici 

telecomenzi opționale. 

afi șările urmăresc contextual funcțiile și sunt 
descrise în următoarele paragrafe
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Referință în fi gură Parametri care pot fi  citiți sau modifi cați 

(detalii în ecranele din paginile următoare)

NOTE

Reglare temperatură mediu ambiant

Afi șarea confi gurației instalației și setarea temperaturilor 
(exemplu: apă în cazan, puff er, etc.)

Reglare setări utilizator:
• data și ora
• ecran
• alarme sonore
• limba
• timp pentru curățarea ecranului
• afi șarea versiunii fi rmware

Programare orară

ON/OFF: pentru a duce cazanul în starea ON, adică pregătit 
pentru eventualele cereri de căldură.

Reglare funcționare vară /iarnă

Afi șare eventuale alarme

Meniu tehnician (fără parolă pentru tehnician, numai posi-
bilitatea de a descărca manualul de utilizare și instalare)

Informații

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Descrierea ecranului (exemplul alăturat)
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Confi gurație Sonde care pot fi  conectate 

de instalator și gestionate de 

confi gurație

1 încălzire cu sondă mediu ambiant /termostat mediu ambiant Sondă ntc mediu ambiant sau termos-
tat extern mediu ambiant

2 încălzire cu sondă mediu ambiant/termostat mediu ambiant + ACS 
instantaneu + tampon (opțional

Sondă ntc mediu ambiant sau termos-
tat extern mediu ambiant

2 încălzire cu sondă mediu ambiant/termostat + ACS fi erbător (cu 
distribuție) cu termostat (conectat ca și fl uxostat)

Sondă ntc mediu ambiant sau termos-
tat extern mediu ambiant
Fluxostat

3 sobă încălzire și sondă mediu ambiant/termostat mediu ambiant + 
ACS fi erbător (cu distribuție) cu sondă ntc

Sondă ntc mediu ambiant sau termos-
tat extern mediu ambiant
Sondă ntc fi erbător

4 încălzire cu Puff er și termostat și pompă de rapel cu sondă mediu 
ambiant/termostat mediu ambiant

Termostat extern puff er

5 încălzire cu Puff er și sondă ntc pompă de rapel cu sondă mediu am-
biant/termostat mediu ambiant

Sondă ntc Puff er

Laguna P iese din fabrică cu confi gurația 1

Kit Edilkamin Confi gurație pe placa electro-
nică Laguna P

NOTE

Kit R 1 / 3* / 4 / 5 * este necesară achiziționarea 
unei supape cu trei căi externă și 
conectarea electrică a acesteia

Kit RW 2
Kit R2 1
Kit RW2 2

ÎMBINĂRI POSIBILE ÎNTRE KIT-URI ȘI CONFIGURAȚII

Este vorba despre sugestii pentru a facilita instalarea

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Confi gurația 1

Confi gurația 2

Confi gurația 3

Confi gurația 4/5

Confi gurația 4/5
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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

MOD DE UTILIZARE 

Afi șările urmăresc contextual funcțiile și sunt descrise în 
următoarele paragrafe.

Logica Laguna P funcționează cu Fișe care se „deschid” 
apoi pe unul sau mai multe ecrane (numerele sunt cele 
utilizate în descrierea panoului):
1. Fișă Mediu (un ecran);
2. Fișă Instalație (un ecran);
3. Fișă Setări utilizator (cinci ecrane succesive);
4. Fișă Programare orară (un ecran)

În continuare, descrierea operațiunilor ce 
trebuie efectuate.

1. Fișă Mediu (un ecran) 

Permite setarea temperaturii dorite în mediu (dacă este 
conectată sonda ntc) și citește temperatura actuală

Setare Mediu

2. Fișă Instalație (un ecran) 

Permite afi șarea tipului de confi gurație setată și afi șarea 
și modifi carea temperaturii apei din cazan, din puff er, 
etc.
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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

3.1 Ecrane cu data și ora (două consecutive)

3.2 Ecrane de histerezis a temperaturii

3.3 Afi șări cu caracteristicile ecranului (culoarea textului 
și timpul de inactivitate pentru curățare); alarme acustice.

3. Fișă Setări utilizator (cinci ecrane succesive) 
Permite afi șarea și setarea:
3.1 datei și orei
3.2 histerezis-ul temperaturii
3.3 caracteristicilor ecranului (culoarea textului și 

timpul de inactivitate pentru curățare); alarme 
acustice;

3.4 limbii
3.5 afi șarea versiunii fi rmware

Pentru a modifi ca un câmp, selectați-l atingând ecranul 
tactil în dreptul câmpului ce se dorește modifi cat, 
apoi modifi cați-l atingând simbolurile de creștere/
descreștere.

apăsând este afi șat ecranul de 
mai jos
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3.5 Ecrane de afi șare a versiunii de fi rmware

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

3.4 Ecran selectare limbă

4. Fișă Programare orară (un ecran) 

Permite setarea profi lului de temperatură zilnică, ce 
poate fi  modifi cat alegând cu degetul profi lul.
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MOD DE UTILIZARE 

Afi șările urmăresc contextual funcțiile și sunt descrise în 
următoarele paragrafe.
Tastele din lateral reglează sau permit afi șarea:

5. ON OFF a cazanului

6. Vară /Iarnă

7. Listă alarme

8. Meniu tehnician

9. Meniu informații

6. Vară/iarnă

activ în confi gurațiile 2,3,4,5
În confi gurațiile 2 și 3, activând funcția „vară”, este 
inhibată deviaţia supapei cu 3 căi către instalația de 
încălzire, pentru a evita ca radiatoarele să se încălzească. 
Astfel, debitul este mereu direcţionat către instalația 
menajeră.
Atunci când opțiunea „vară” este activată, se activează 
în mod automat funcția auto-eco (care nu poate fi  
dezactivată). Sonda de mediu/termostatul extern nu 
sunt ascultate (chiar dacă termostatul extern este 
activat).
În confi gurațiile 4 și 5 (puff er) pe „vară” este inhibată 
pompa după puff er.

5. ON/OFF cazan

Pentru a duce cazanul în starea ON, adică pregătit pentru 
eventualele cereri de căldură, sau în starea OFF

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

7. Listă alarme cazan

Permite citirea alarmelor cazanului

Numerotarea continuă, cea începută în paragrafele 
anterioare.
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8. Meniu tehnician cazan

Permite:
• descărcarea manualului de utilizare 
• setarea câtorva parametri de funcționare
• exclusiv tehnicianului să aibă acces la parametrii de 

reglare

8. Meniu tehnician cazan

Setări:
• Activare Cronotermostat (Onf/off )
• Forță curățare: efectuează curățarea cazanului cu 

cazanul stins
• Alimentare șnec: cu cazanul stins, umple șnecul 

(On/Off ) 
• Activare termostat extern (On/Off )
• Stand By (On/Off )
• Temporizator pentru stingere din Stand By (selecta-

rea minutelor)
• Cazan auxiliar prezent (On/Off )

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



31

RO
M

Â
N

Ă

5. Meniu informații

Informații despre funcționare pentru tehnician.

FUNCȚII PARTICULARE AUTOMATE

ANTIGEL: sub 5°C detectate de sonda de citire a 
temperaturii apei, placa electronică activează pompa de 
circulație în regim continuu pentru a evita înghețarea 
apei.
ANTI-BLOCARE: în cazul în care cazanul este alimentat 
electric însă este stins, placa electronică activează 
pompa de circulație timp de 1 minut la fi ecare 24 de ore 
pentru a evita blocările datorate depunerilor.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
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ÎNTREȚINERE

Laguna P este un cazan automat:
• arzătorul se curăță singur
• turbulatorii de curățare a țevilor de schimb sunt cu mișcare automată

La fi ecare 8 ore de funcționare, cazanul (dacă nu există cerere de apă caldă menajeră) se stinge pentru a 
garanta curățarea cenușarului.

Datorită celor de mai sus, este necesară numai o verifi care lunară a produsului

• Înainte de a efectua orice întreținere, deconectați 

produsul de la rețeaua de alimentare electrică.

• La baza bunei funcţionări a produsului stă o 

întreținere regulată.

• Lipsa întreținerii nu permite produsului să 

funcționeze în mod corespunzător.

• Eventualele probleme datorate lipsei de 

întreținere vor duce la pierderea garanției.

• Nu aruncați reziduurile colectate în urma 

curățării rezervorului cu peleți.

AVERTISMENTE PRIVIND ÎNTREȚINEREA

• Nu aspirați niciodată cenușa caldă, acest lucru ar 

putea compromite aspiratorul folosit și ar putea 

fi  cauza unui risc de incendiu domestic.

• Este interzisă orice modifi care neautorizată.

• Utilizați piese de schimb originale. Utilizarea 

componentelor care nu sunt originale duce la 

pierderea garanției.

PERIOADĂ DE PAUZĂ PE TIMPUL VERII

În perioada în care produsul nu este utilizat, lăsați închise 
toate ușile, trapele și capacele cazanului.
Se recomandă golirea peleților în rezervor.

PIESE DE SCHIMB

pentru eventualele piese de schimb, contactați 
revânzătorul sau tehnicianul.
Utilizarea unor componente neoriginale dă naștere unor 
riscuri legate de produs și exonerează Edilkamin de orice 
răspundere pentru orice fel de daune derivate.

ELIMINARE

La fi nalul duratei sale de viață, eliminați produsul 
conform normelor în vigoare.

ÎNTREȚINERE SEZONIERĂ 

(în sarcina centrului de asistență tehnică)

Constă în curățarea generală interioară și exterioară.

În cazul utilizării foarte frecvente a produsului, se 

recomandă curățarea canalului și a conductei de 

trecere a fumului la fi ecare 3 luni.

Curățați, de asemenea, și sistemul căminului, cel puțin o 
dată pe an (verifi cați dacă în țara dumneavoastră există 
o legislație aplicabilă). 

În caz de omisiune a controalelor regulate și a curățării, 
crește probabilitatea unui incendiu la horn.
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PENTRU A SCOATE SERTARUL DE CENUȘĂ:
• deschideți ambele uși din față (P și P1)
• decuplați dispozitivul de fi xare (F) din partea stângă 

a sertarului (privind din față produsul);
• scoateți sertarul (2)

ÎNTREȚINERE

Dacă sertarul nu este bine introdus, 
cazanul nu se aprinde, datorită unui 
microîntrerupător care detectează poziția 
sertarului.

VERIFICARE LUNARĂ

Deschideți ușa și verifi cați:
• nivelul tăvii de cenușă și, dacă e cazul, goliți-o;
• curăţarea arzătorului 
Singurul refractar intern este defl ectorul superior care nu trebuie să fi e mișcat decât de tehnician la sfârșitul sezonului.

PENTRU A VERIFICA CURĂȚAREA ARZĂTORULUI
• deschideți ușa externă (P) și internă;
• ÎNAINTE de a extrage arzătorul, verifi cați curățarea 

internă (detaliu mai jos)

arzător

P1 P

2

F1

Pentru a deschide sertarul:
• desfaceți cele două dispozitive de fi xare din partea 

de sus (F1)

F
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În caz de probleme, produsul se stinge în mod automat.

Ecranul afi șează motivul (vezi dedesubt). 

Nu deconectați alimentarea electrică.

Pentru a reporni produsul, lăsați să se execute procedura de stingere și apoi apăsați tasta ON/OFF de pe panou.

Înainte de a reaprinde produsul, verifi cați cauza blocării și CURĂȚAȚI DIN NOU arzătorul.

SEMNALAREA UNOR EVENTUALE CAUZE DE BLOCARE, INDICAȚII ȘI SOLUȚII:

RECOMANDĂRI ÎN CAZ DE POSIBILE INCONVENIENTE

SEMNALARE INCONVENIENT ACȚIUNI

H01

intervine dacă debitul de aer de 
combustie care intră scade sub 
un anumit nivel prestabilit

• Verifi cați dacă ușa arzătorului este închisă
• Verifi cați curățarea cazanului, a evacuării și a conductei de 
aspirație a aerului de combustie.

H02

intervine dacă placa nu 
detectează rotațiile corecte ale 
ventilatorului de fum

• Contactați tehnicianul 

H03

intervine dacă termocuplul 
detectează o temperatură a 
fumului mai mică decât valoarea 
setată, interpretând acest lucru 
ca fi ind o lipsă a fl amei

• Verifi cați lipsa peleților din rezervor
• Contactați tehnicianul

H04

intervine dacă faza de aprindere 
nu dă un rezultat pozitiv în tim-
pul prevăzut

Se disting următoarele două cazuri:
NU există fl acără:
• Verifi cați poziționarea și curățarea cenușarului
• Verifi cați prezența peleților în rezervor și în cenușar
• Încercați să aprindeți cu puțin cărbune (consultați-vă cu 
tehnicianul mai întâi)
Există fl acără:
• Contactați tehnicianul

H05
Stingere din cauza 
supratemperaturii apei

• Asigurați-vă că nu au existat întreruperi de curent, 
reluați, și, dacă reapare, contactați inginerul tehnician

H06

intervine dacă placa electronică 
detectează faptul că termocuplul 
de citire a temperaturii fumului 
este defect sau deconectat 

Contactați tehnicianul

HO7
Stingere din cauza depășirii tem-
peraturii maxime a fumului.

• Verifi cați tipul de peleți (în caz de dubii, chemaţi tehni-
cianul)

• contactați tehnicianul

H08
Stingere din cauza temperaturii 
excesive a produsului

• a se verifi ca poziționarea corectă a tăvii de cenușă
• contactați tehnicianul
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RECOMANDĂRI ÎN CAZ DE POSIBILE INCONVENIENTE

SEMNALARE INCONVENIENT ACȚIUNI

H09
Stingeredin cauza avarierii mo-
toreductorului.

• Contactați tehnicianul

H10
Stingere în urma intervenției 
presostatului de siguranță.

• Verifi cați curățarea sobei și a căilor de evacuare 
• Contactați tehnicianul

H11
Stingeredin cauza supra-
temperaturii plăcii electronice.

• Contactați tehnicianul

H12
Defecțiune a sondei de 
temperaturii a mediului. 

• Contactați tehnicianul

H13
Defecțiune a sondei de citire a 
temperaturii din cazan 

• Contactați tehnicianul

H14
Defecțiune a sondei de citire a 
temperaturii din puff er

• Contactați tehnicianul

H15
Stingere în urma intervenției 
termostatului de siguranță apă 

• Contactați tehnicianul

H16
Stingere din cauza intervenției 
presostatului de apă

• Verifi cați dacă cazanul conține apă sub presiune, citiți 
manometrul

• Contactați tehnicianul

H17

Stingere din cauza unor 
probleme de curățare automată 
a arzătorului

• Cu cazanul rece, verifi cați curățarea arzătorului și 
curățați-l dacă este nevoie. Dacă reapare chiar și după 
utilizarea unor peleți de bună calitate și cu cazanul curat, 
contactați inginerul tehnician

În cazul în care nu are loc pornirea curățării automate:

• verifi cați dacă ușa arzătorului este închisă

SEMNALĂRI CARE NU CAUZEAZĂ STINGEREA, CI SUNT DOAR AVERTISMENTE 

Service Apare în primele douăzeci de secunde 
de aprindere după ce produsul a ars 
numărul de kg setate de tehnician în 
timpul primei aprinderi

• Contactați tehnicianul

Pictograma roșie de pe ecran din 

lista de alarme

Apare în caz de probleme la combustia 
automată

• Contactați tehnicianul

În caz de Black Out

Condiție Comportamentul cazanului la revenirea curentului electric

Durată Black Out < 10 s reia funcționarea în curs

durată Black Out > 10 s cu 
cazanul aprins sau în faza de 
aprindere

reia funcționarea în curs indicând ON BLACK OUT

Durată Black Out > 10 s cu 
cazanul în faza de stingere

reia faza de stingere
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RECOMANDĂRI ÎN CAZ DE POSIBILE INCONVENIENTE

TERMOSTAT DE REARMARE

În cazul în care peleții nu se încarcă, mai ales în urma 
întreruperii curentului electric, verifi cați intervenția 
termostatului de siguranță (A). În caz de temperatură 
prea înaltă, se pornește o fază de stingere, întrerupând 
alimentarea electrică a motoreductorului. 
Pentru a avea acces la termostat:
• deschideți capacul de la peleți (P) și ridicați-l într-o 

parte (C)
• desfaceți șurubul (V) pentru a putea roti ușor brida 

(B)
În cazul în care s-a intervenit asupra termostatului, 
acesta trebuie rearmat apăsându-l ușor cu un obiect mic.

B

V

CP

CP

A









cod 941309-RO    02.17/H
w w w . e d i l k a m i n . c o m

*941309-RO*


