CENTRALA TERMICĂ PE PELEȚI
MANUALUL UTILIZATORULUI

0

CUPRINS

1.

IMPORTANT................................................................................................................... 4

1.1

AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ ......................................................... 4

1.2

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE .............................................................................. 7

2.

SPECIFICAȚII TEHNICE ......................................................................................... 9

2.1
3.

4.

5.

PELEȚI ................................................................................................................. 10

INSTALARE ȘI MONTARE ............................................................................................. 11

3.1

Distanța de siguranță ......................................................................................... 11

3.2

RACORDAREA TUBULATURII ............................................................................. 12

3.3

CONEXIUNILE ELECTRICE ................................................................................... 13

INSTALAREA CONDUCTELOR CAZANULUI .................................................................. 14

4.1

INSTRUCȚUNI PENTRU CAZAN ȘI COȘ ............................................................... 14

4.2

VARIANTE DE COȘ RECOMANDATE .................................................................... 16

PANOUL DE COMANDĂ ............................................................................................... 17

5.1

INTRODUCERE .................................................................................................... 17

5.2

FUNCȚII .............................................................................................................. 18

5.2.1

Setarea tipului de produs .................................................................. 18

5.2.2

Pornirea panoului după setarea tipului de produs......................... 18

5.2.3

Pornirea sistemului ............................................................................ 18

5.2.4

Aprinderea/stingerea încălzitorului ................................................. 19

5.3

Funcții pentru acces rapid .................................................................................. 19

1

5.3.1

Setarea temperaturii/a puterii ................................................. 20

5.3.2

Modul ECO .............................................................................. 20

5.4

6.

FUNCȚII AVANSATE ......................................................................... 20

5.4.1

Avertismente .......................................................................... 21

5.4.2

Meniu temperatură apă........................................................... 21

5.4.3

Meniu de date ......................................................................... 22

5.4.4

Funcția sleep ............................................................................ 22

5.4.5

Meniu info ............................................................................... 22

5.4.6

Setări....................................................................................... 23

5.4.7

Meniu tehnic ............................................................................ 24

5.5

ALARME ......................................................................................... 24

5.6

CHRONO (PROGRAM SĂPTĂMÂNAL) ............................................... 26

DIMENSIUNI ........................................................................................... 30

GT-25............................................................................................................. 30
7.

DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ ................................................................... 34

8.

ÎNTREȚINERE și CURĂȚARE ...................................................................... 35

9.

FUNCȚIONARE POMPA DE CIRCULATIE .................................................... 37

10. PROBLEME- CAUZE- SOLUȚII ................................................................... 38
11. INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE pentru O UTILIZARE EFICIENTĂ ................... 44
12. SUGESTII și FEEDBACK ............................................................................ 45
GARANȚIE ..................................................................................................... 46
Direcția Generală pentru Protecția Consumatorului ........................................ 46

Supravegherea pieței .................................................................................... 46

2

INTRODUCERE

Dragă prietene,
iFYIL TERMO iKLIMLENDÎRME TiC. SAN. Ve LTD. ȘTI. produce cele mai eficiente centrale pe peleti
și lemne, cu o grijă deosebită pentru clienții noștri importanți. Vă rugăm să citiți cu atenție acest
manual al utilizatorului înainte de a începe să utilizați centrala și să-l păstrați pentru consultare
la nevoie.
Informare
Acest simbol evidențiază detalii semnificative pentru utilizarea corectă a centralei.
Dacă acest avertismente sunt ignorate, produsul nu va avea o eficiență maximă și
acest lucru poate conduce la nemulțumirea clienților.
Atenție
Acest simbol ilustrează posibilele riscuri grave apărute în timpul utilizării centralei.
Așadar, acest manual trebuie citit cu atenție înainte de a folosi centrala și trebuie să
acordați o atenție maximă avertismentelor.
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1. ANUNȚ IMPORTANT
Acest manual de utilizare a fost elaborat pentru produsele GT 15 și GT 25.
1.1 AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ
• Vă rugăm să citiți cu atenție manualul pentru a vă bucura de cele mai bune rezultate
din partea centralei termice pe peleți
• Aceasta este o centrală pe peleți, așadar vă rugăm să folosiți doar peleți din lemn pe post de
combustibil.
• Se vor folosi peleți de 6 mm.
• Nu puneți apă pe cazan în timpul funcționării.
• Trebuie să fiți atenți la presiunea de lucru a centralei pe peleți.
• Nu întrerupeți alimentarea centralei în timpul funcționării, mai întâi trebuie oprită deoarece
această operațiune este vitală pentru răcirea cazanului.
• Cazanul nu trebuie instalat în zone deschide sau umede.
• Trebuie să fiți atenți la dimensiunile standard ale țevii de fum deoarece problemele

•
•
•
•
•
•

apărute din cauza utilizării unor dimensiuni non-standard nu intră în
responsabilitatea noastră.
Instalarea, conexiunile electrice, proba de funcționare și întreținerea trebuie
efectuate doar de personal autorizat și calificat.
Orice modificare adusă la centrală trebuie făcută de o persoană sau o firmă
autorizată.
Utilizarea incorectă sau întreținerea necorespunzătoare a produsului poate duce la
explozie în camera de combustie.
Se vor folosi doar piese de schimb recomandate de producător.
Instalați produsul în conformitate cu legislația locală și națională și cu
reglementările în vigoare în statul sau regiunea respectivă.
Nu așezați rufe la uscat pe acest produs. Grilajele pentru uscat sau obiectele
similare trebuie păstrate la o distanță sigură de produs, în caz contrar există risc de
incendii.

• Peleții se pun în interiorul rezervorului. Nu introduceți mâna în interiorul cuptorului când
acesta funcționează.
• Produsul trebuie instalat în conformitate cu legislația țării în care acesta este folosit.
• Acest produs trebuie folosit de către persoane adulte.
• Vă rugăm să nu utilizați centrala înainte de a curăța camera de combustie.
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• Instalarea, utilizarea și întreținerea necorespunzătoare pot duce la defecțiuni. Funcționarea
defectuoasă a centralei poate fi rezultatul unora dintre următorii factori:
o Găurile camerei de combustie sunt înfundate ori camera de combustie este
deformată din cauza lipsei întreținerii și condițiilor care pot produce aprinderi întârziate
generând producerea anormală de gaze nearse.
o Aer de combustie insuficient din cauza unei conducte de admisie a aerului înfundate.
o Utilizarea țevilor de fum neconforme cu cerințele de instalare și care nu garantează
un tiraj adecvat.
o Coș parțial înfundat din cauza lipsei întreținerii, ceea ce reduce tirajul și face
aprinderea dificilă.
o Clapeta de reglaj a coșului nu respectă indicațiile din manualul de utilizare și astfel nu
poate împiedica posibilul tiraj invers.
• Ușile/capacele de pe centrală trebuie să stea închise atunci când aceasta nu este
utilizată.
• Dacă există foc pe țeava de fum, opriți centrala, deconectați-o de la alimentare și nu
deschideți ușa, apoi contactați autoritățile competente.
• În caz de foc în coș, opriți centrala, deconectați-o de la alimentare și nu deschideți
capacul, apoi contactați autoritățile competente.
• Nu stați timp îndelungat în fața centralei când aceasta funcționează.
• Instalați produsul într-un loc ce nu prezintă pericol de incendiu și care este prevăzut cu
surse de curent și aer și cu extractoare de fum.
• Produsul și protecția sa trebuie depozitate într-un loc uscat și să nu fie expuse la
intemperii.
• În cazul unei defecțiuni la sistemul de aprindere, nu forțați aprinderea acestuia folosind
materiale inflamabile.
• Deconectați produsul de la sursa de alimentare de 230V înainte de a efectua lucrări de
întreținere.
• Acest factor este crucial când produsul este instalat în zone cu vânt puternic, cum ar fi
regiunile de coastă. Combinația unora dintre acești factori poate duce la defecțiuni.
Pentru a preveni acest lucru, trebuie să vă asigurați că produsul este instalat în
conformitate cu standardele în vigoare. Mai mult, este esențial să respectați
următoarele reguli simple:
o Peleții nu trebuie încărcați niciodată manual în camera de combustie, nici înainte de
aprindere și nici în timpul funcționării.

5

o Acumularea de peleți nearși rezultată în urma unei aprinderi nereușite trebuie
eliminată înainte de a repeta aprinderea. Verificați dacă peleții sunt alimentați corect
și dacă orificiul de admisie a aerului de combustie/orificiul de evacuare a fumului
este corespunzător.
• Dacă aprinderea eșuează în mod repetat, întrerupeți imediat utilizarea produsului și contactați
un tehnician calificat pentru a-i verifica funcționarea. Respectarea acestor indicații este
suficientă pentru a garanta funcționarea corectă și pentru a evita orice tipuri de probleme la
produs. Dacă nu luați măsurile de precauție susmenționate și în timpul aprinderii camera de
combustie este supraîncărcată, urmați cu atenție indicațiile de mai jos:
o Nu întrerupeți alimentarea cu curent a produsului din orice motiv: aceasta oprește
extractorul de fum eliberând fumul în mediul înconjurător.
o Luați măsuri de precauție deschizând ferestrele pentru a aerisi camera unde este instalată
centrala (coșul s-ar putea să nu funcționeze corect).
o Nu deschideți ușa cuptorului: acest lucru ar putea compromite funcționarea corectă a
sistemului de extragere a fumului către coș.
o Opriți cazanul acționând butonul on-off de pe panoul de comandă (nu butonul de
alimentare din spate) și îndepărtați-vă până când fumul a fost complet evacuat.
Înainte de a relua aprinderea, curățați complet camera de combustie și orificiile de trecere a
aerului de toate depunerile și peleții nearși. Așezați la loc camera de combustie îndepărtând
reziduurile din partea de jos. Dacă aprinderea eșuează în mod repetat, întrerupeți imediat
utilizarea produsului și contactați un tehnician calificat pentru a-i verifica funcționarea și coșul.
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1.2 INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acest dispozitiv trebuie instalat conform regulamentelor și standardelor UE.
Centrala termică pe peleți a fost realizată în conformitate cu standardele TS EN 303-5.
Debitul pompei trebuie să fie pe direcția conductei de retur.
Sistemul trebuie să fie prevăzut cu un sistem automat de purificare a aerului.
Când cazanul este în proces de aprindere, nu deschideți capacul de evacuare a cenușii.
Nu puneți nici un fel de material (materiale străine) în rezervorul pentru peleți.
Curățarea turbulatorului trebuie făcută săptămânal atunci când cazanul este oprit.
Alimentarea cu curent trebuie folosită în situația penelor de curent îndelungate.
Cazanul trebuie instalat conform schemei de instalare.

Cazanul nu este recomandat a fi utilizat în cadrul sistemelor cu coș comun.
Centrala termică pe peleți trebuie instalată cât mai aproape de coș. (racordul la coș
trebuie să fie mai scurt)
Cazanul și racordul pentru coș trebuie racordate la coșul existent sau la un coș extern cu
pereți dubli. Diametrul interior al conductei trebuie să fie de 100 mm.
Ventilatorul extractorului evacuează gazele arse, iar coșul evacuează cu ușurință fumul.
Coșul trebuie să fie eficient pentru a putea evacua fumul (nu trebuie ca fumul să se
întoarcă sau să fie evacuat afară din cazan în situația unei pene de curent).
Capacul pentru curățarea coșului trebuie să se afle sub conducta coșului, iar curățarea
trebuie să se facă pe acolo.
Coșul trebuie curățat cel puțin de două ori pe an.
Locul în care este instalat cazanul trebuie să fie prevăzut cu:
o Alimentare 230V 50Hz. (EN 73-23)
o Împământare
o Dacă nu există împământare, aceasta trebuie realizată imediat.
o Aerul curat trebuie să pătrundă din exterior.
o Vă rugăm să folosiți un regulator de tensiune pentru fluctuațiile de

tensiune.
•
•
•
•

Camera de ardere, cenușarul și orificiile de admisie a aerului trebuie curățate.
Trebuie să verificați dacă combustibilul este ud sau nu.
Un radiator de 120 cm sau mai lung trebuie conectat la instalație cu racord de retur.
Racordurile cazanului trebuie făcute cu piesă de legătură conică din fier.
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• Instalația trebuie să aibă neapărat robinete de umplere și golire.
• Orificiul de evacuare a apei trebuie să fie prevăzut cu supape de siguranță.
• Presiunea apei din cazanul aprins (oprit) trebuie să fie în intervalul 1-1,5 bar. În caz contrar,
verificați robinetul de golire/umplere.
• Firma noastră nu răspunde pentru problemele rezultate din utilizarea coșurilor care

nu respectă standardele referitoare la țeava de coș.
• Distanța dintre coș și acoperiș trebuie să fie de cel puțin 80 cm.
• Cosul trebuie sa fie curatat anual de catre personal competent
• Produsul iese din garanție dacă nu este prevăzut cu o protectie anticondens.
• La prima pornire încărcarea combustibilului trebuie efectuată din meniul de testare către
rezervorul de combustibil și de la serpentină la cameră.

Centrala termică IFYIL nu trebuie instalată în locuri deschise, umede sau
nefolosite etc. deoarece cazanul nu trebuie să vină în contact direct cu mediul
exterior. Clienții care nu respectă cerințele și schemele nu au dreptul să invoce
problemele apărute.
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2. SPECIFICAȚII TEHNICE
• Acest dispozitiv trebuie instalat conform regulamentelor și standardelor UE.
• Centrala termică pe peleți a fost realizată în conformitate cu standardele TS EN 303-5.

Specificații tehnice
Tip dispozitiv: CAZAN
Clasă
Putere termică nominală
Putere termică minimă
Consum combustibil pe oră (min. - max.)
Eficiență
Tiraj recomandat țeavă de fum
Temperatură gaz evacuat
Presiune nominală
Presiune de lucru max. apă în bari după caz
Presiune de probă
Tip de peleți
Alimentare electrică
Consum electric
Greutate
Volum apă cazan
Capacitate rezervor combustibil
Dimensiuni (lățime X adâncime X înălțime)
Conducte tur/retur
Admisie aer de combustie
Racorduri
Diametru racord coș

kW
kW
kg/h
%
Pa
0
C
bar
bar

bar
4,5
4,5
mm
Ø6/L:30
Vac/Hz.
230Vac /50Hz
W
200
200
kg
273
230
Lt.
50
41
kg
50
40
mm 604 x 901 x 1387 604 x 793 x 1257
in
1”
mm
Ø 60
mm
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Valori măsurate
GT-25
GT-15
5
5
25
15
8,3
5
1,9-5,8
1,2 -3,5
91,5
91,5
12
12
118
112
3
3
3
3

Ø 100

2.1 PELEȚI
Peleții din lemn sunt produși prin extrudarea la cald a rumegușului presat care este produs în
timpul prelucrării lemnului uscat natural. Gradul de compactare a materialului provine din lignina
conținută de lemn și permite producerea peleților fără a utiliza cleiuri sau lianți.
Piața oferă diferite tipuri de peleți cu caracteristici ce variază în funcție de amestecul de tipuri
de lemn folosit. Diametrul variază între 6 mm cu lungimea standard între 5 mm și 30 mm. Peleții
de calitate bună au o densitate care variază între 600 kg/m3 și 750 kg/m3, cu un conținut de
umiditate între 5% și 8% după greutate.
Recomandăm folosirea peleților de 6 mm.

Cu cât este mai slabă calitatea combustibilului, cu atât va trebui să interveniți
mai des pentru a curăța piesele interne, cum ar fi grătarul și camera de
combustie.
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3. INSTALARE ȘI MONTARE
3.1 Distanța de siguranță
Pereți neinflamabili
A=300 mm
B=600 mm
C=1100 mm (zonă de radiație)
D=1000 mm
E= 600 mm

Dacă cazanul este instalat lângă un perete inflamabil, trebuie să izolați
peretele respectiv.
• Materialele inflamabile trebuie ținute la o distanță sigură în caz de incendiu.
• Dacă suportul pe care este instalat cazanul este realizat din materiale inflamabile,
trebuie efectuată izolația adecvată a acestuia.
• Țineți la distanță de cazan materialele termosensibile (inflamabile, explozive etc.).
• Cazanul trebuie așezat într-un loc sigur bine ventilat.
• Fundația pe care se află cazanul trebuie să corespundă schemei .
• Evaluați condițiile statice ale suprafeței pe care stă greutatea produsului și asigurați o
izolație adecvată dacă aceasta este realizată din material inflamabil (ex. lemn, mochetă,
plastic).
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3.2

RACORDAREA TUBULATURII

GT – 15 / GT-25 Schema de instalare

1 – Ieșire apă radiator
2 - Intrare apă radiator
3 – Robinet anticondens
4 – Evacuare supapă de siguranță
5 – Intrare alimentare electrică
6 - Intrare conexiune PC
7 – Ieșire coș de fum
8 – Ieșire apă caldă din schimbător
9 - Ieșire apă rece din schimbător
10 – Boiler
11- Robinet de golire apă
12 – Robinet umplere cu apă
13 – Conductă de alimentare cu apă
14 – Conductă apă caldă menajeră

Detaliu racord
schimbător de
căldură

Boiler

figura 3-1
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3.3 CONEXIUNI ELECTRICE

Cable tie – brățară cablu, boiler water temp. probe – sondă temp. apă cazan, bar water pressure switch – presostat apă, door switch – întrerupător ușă,
ambient temp. probe – sondă temp. ambientală, flue temp. probe – sondă temp. fum, control panel – panou de comandă, igniter – aprinzător,
opened-closed – deschis-închis, chimney fan – ventilator coș, encoder – codificator, pelet tank over temp. sensor – senzor temp. rezervor peleți peste
110°, presostat of smoke – presostat fum, pelets loading motor – motor încărcare peleți, boiler water over temp. sensor – senzor temp. prea mare apă
în cazan, blow fan – ventilator, flowmeter – debitmetru, room thermostat connection – conexiune termostat de ambient
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4. INSTALARE RACORD FUM CENTRALA
•

•

•
•
•

Racordurile conductei de la coșul orizontal și coșul vertical sunt foarte importante,
astfel că trebuie făcute cu atenție. Garanția conexiunii conductei de fum trebuie făcută
în mod corespunzător.
Secțiunile minime ale suprafețelor de deschidere trebuie să fie de 15%. Panta secțiunii
orizontale a conductei trebuie să fie 3-5% (3-5 cm per metru). Conducta coșului
orizontal nu trebuie să fie mai lungă de 2 m.
Diametrul evacuarii de fum din centrala este de 100 mm.
Conducta coșului orizontal și cea a coșului vertical trebuie să fie făcute din materiale
rezistente la căldură, coroziune și condens.
Vă rugăm să aveți grijă la dimensiunile standard ale țevii de fum, deoarece problemele
apărute din cauza folosirii dimensiunilor non-standard nu intră în responsabilitatea
noastră.

4.1 INSTRUCȚIUNI PENTRU CENTRALA ȘI COȘ
• Cauze principale pentru apariția focului pe coș:
o Alegerea incorectă sau conducta este făcută din material inflamabil. În condiții propice,
focul se poate aprinde pe canale.
o Acest lucru poate fi evitat prin curățarea lui de cel puțin 2 ori pe an în funcție de
calitatea combustibilului.
o Alegerea coșului trebuie făcută în mod corect, asigurându-vă de etanșeitatea coșului și de
izolația acestuia.
• Trebuie prevăzută o zonă de admisie a aerului proaspăt pentru întreținerea și

curățarea cazanului.
• Punctul maxim al acoperișului coșului până la un obstacol (o margine) trebuie să fie de cel puțin
80 cm.
• Diametrul interior al coșului trebuie să fie de 100 mm.
• Proba de tiraj a coșului trebuie realizată înaintea efectuării racordurilor. Racordurile coșului
trebuie făcute după eliminarea problemei de tracțiune, dacă coșul a avut această problemă.
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• Legatura cazanului la coș pe orizontal nu trebuie să fie mai lungă de 2 m. Cotul spre cazan
trebuie folosit doar până la coș (locul ales pentru amplasarea cazanului trebuie să fie cât mai
aproape de coș.)
• Pentru a evita perturbări ale tirajului (clădiri înalte, copaci etc.), obstacolele trebuie să fie la cel
puțin 10 metri distanță.
• Centrala pe peleți trebuie montată cât mai aproape de coș (racordul la coș trebuie să fie scurt).
• Capacul coșului trebuie folosit pentru a împiedica ploaia sau vântul să pătrundă în coș. blocurile
din beton sunt afectate de schimbările de temperatură, de aceea acoperișul din beton care vine
în contact cu aerul trebuie izolat complet

Cazanele trebuie racordate la o conductă de coș care scoate vertical fumul din
clădire sau țeava de fum a acesteia trebuie să fie în punctul cel mai înalt al
clădirii.
Racordurile la coș pot produce la început urme pe pereți dacă fumul se
infiltrează în perete. Fumul scăpat și/sau flăcările pot produce arsuri sau
incendii din cauza temperaturii, chiar daca aceasta este redusa.
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4.2 VARIANTE DE COȘ RECOMANDATE
Partea din coș rămasă în exteriorul casei trebuie izolată. În cazul unei pene de curent,
cazanul trebuie prevăzut cu un sistem de evacuare naturală a fumului din coș.

figura 4-1

Trebuie efectuată izolația coșului, dacă situația o impune. Dacă nu rezolvați problemele legate de
izolație, acesta poate prezenta riscuri de cădere.
LOCUINȚELE ȘI BIROURILE CARE NU RESPECTĂ STANDARDELE SUSMENȚIONATE PREZINTĂ RISCURI POTENȚIALE DE
INCENDIU ȘI SCURGERI DE DIOXID DE CARBON (CO). VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE DE MAI SUS!
CLIENTUL ACCEPTĂ DINAINTE CĂ ÎN ACESTE CAZURI PRODUCĂTORUL NU RĂSPUNDE PENTRU NERESPECTAREA DE
CĂTRE CLIENT A CERINȚELOR DE MAI SUS. PRETENȚIILE LA DREPTURI SAU COMPENSAȚII NU SUNT ADMISE.
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5. PANOUL DE COMANDĂ
5.1 INTRODUCERE
Panoul de afișaj este un panoul de comandă destinat controlării peleților sau biomasei
introduse în cuptor și cazan și cuprinde un senzor de temperatură și un RTC folosit pentru a porni
sau opri încălzitorul la ore prestabilite; separat, se poate furniza o telecomandă IR.
Panoul este prevăzut cu un buton on/off cu pictograma corespunzătoare I/O și 4 taste albe
rotunde a căror funcții apar pe afișaj, lângă fiecare dintre ele.

Figura 5- PANOU CZ107 OT

Alimentare electrică
Tensiune de alimentare
Consum maxim de putere

18V DC, 5V DC
0,5 VA

Specificații legate de mediu
Temperatură de lucru
Temperatură de depozitare
Umiditate relativă maximă (fără condens)

0°C la +50°C
-10°C la +60°C
89%

Specificații mecanice
Dimensiuni panou (lxAxÎ)
Greutate
Poziție de montaj

(1173x582x840) mm
aprox. 235 kg
Oricare (unghiul maxim de vizualizare a afișajului
poate condiționa poziția de montaj
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5.2

FUNCȚII

5.2.1 Setarea tipului de produs

N o

T y p e

S t o v e

O k

T y p e

>

Figura 5-1- ecran de selecție controlată

Acest ecran va apărea doar dacă panoul principal nu a stocat tipul corect de produs; apăsând tasta
Key 2 și Key 4 sistemul revine la denumirea anterioară sau următoare setată de utilizator, care va
apărea pe rândul de sus al afișajului, iar apăsând tasta Key 3 (Enter), confirmați tipul ales.

5.2.2 Pornirea panoului după setarea tipului de produs
După ce ați selectat și confirmat tipul de produs, afișajul prezintă ecranul de pornire.

5.2.3 Pornirea sistemului

2 2

. 0

o

C

1 0
I

F Y I

: 2

La pornire, afișajul prezintă un ecran de
"așteptare"; în acest timp logo-ul producătorului
apare pe al doilea rând în timp ce pe primul rând
se afișează temperatura ambiantă și ora.

3

L

Figura 5-2- resetare ecran

La fiecare 4 secunde ecranul alternează cu un al
doilea ecran care indică pe rândul de jos tipul
actual de produs selectat pe panoul principal.
Figura 5-3- resetare ecran 2

Când aceste două ecrane se afișează alternativ, iluminatul din fundal se păstrează la maximum,
în timp ce apăsarea oricărei taste nu va avea nici un efect.
După aproximativ 12 secunde apare ecranul de "START"; aceasta înseamnă că sistemul este
pregătit.
6 0 ° C

H 2 O

1 0 : 2 3

Figura 5-4- ecran de pornire

CL 0SE D
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Pe rândul de sus sunt afișate temperatura ambiantă și ora; dacă produsul controlat este
cazanul pentru apă, temperatura ambiantă și temperatura apei vor alterna pe afișaj (5 secunde
temperatura ambiantă și 2 secunde cea a apei). Pe rândul de jos se afișează la fiecare 2 secunde
secvențe de text care descriu starea curentă a produsului controlat, funcțiile active și alarmele
active, dacă este cazul.

5.2.4 Aprinderea/stingerea centralei
Aprinderea (sau stingerea) centralei se face apăsând tasta ON/OFF (key #5) de pe ecranul de
pornire; panoul va emite un bip, iar starea afișată va fi actualizată.

5.3 Funcții pentru acces rapid
Apăsând unul din cele 4 butoane laterale de pe ecranul de START afișajul trece la ecranul
SELECTION (SELECTARE) unde puteți seta "funcțiile pentru acces rapid".
M o d e
S

i C

A U T O
2 3

o

C

M e n u
F a n

: A

Figura 5-6- afișarea preferințelor

Tasta mode comută modul de funcționare de pe manual pe auto.
Funcțiile avansate pot fi selectate apăsând tasta Meniu.
Tasta Temp/Fire baleiază valorile pentru temperatură/putere în funcție de modul de
funcționare selectat.
• Tasta Fan (ventilator) baleiază nivelurile de viteză ale ventilatorului.
• Afișajul revine la ecranul de START prin apăsarea tastei On/Off.
Dacă controlerul este în modul auto iar funcțiile Thermostat sau Storing tank options (opțiuni
rezervor de stocare) sunt active, temperatura dorită va fi înlocuită cu "Term:" urmat de starea
dispozitivului ("C" = Closed (închis), "O"= Open (deschis)), deoarece când centrala se află în
modul auto funcționarea ei nu este controlată de temperatura ambiantă ci de termostatul din
camera exterioară sau de temperatura din rezervorul de stocare.
Pentru că centrala nu are ventilator, secvența de pe afișaj nu va apărea, iar tasta
corespunzătoare va fi dezactivată.
•
•
•

m o d e

: A U T O

T e r m

: O

Me n u
F a n

: A

Figura 5-7- Ecran activare termostat de cameră
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5.3.1 Setarea temperaturii/a puterii
e s c
-

2 3 ° C

t e mp e r a t u r e

figura 5-8- ecran de setare a temperaturii ambiante

O k
+

Dacă controlerul este în modul auto, valorile de temperatură dorite sunt răsfoite apăsând tasta

Temp/Fire (key #2) (cu excepția cazului când rezervorul de stocare sau termostatul de ambient
sunt active; în acest caz tasta este dezactivată). Ținând apăsată tasta pentru 2 secunde ecranul va
dispărea; de pe acest ecran se poate modifica valoarea dorită în trepte de 1°C, începând de la
valoarea minimă de 5°C și până la maximum 35°C.

figura 5-9- ecran de setare a puterii

În ambele cazuri descrise mai sus, valoarea de pe primul rând se aprinde intermitent pentru a-l
informa pe utilizator că acum poate fi schimbată. Apăsând butoanele + (key #4) și - (key #2),
valoarea poate fi crescută/descrescută, în timp ce tasta Ok (key #3) confirmă noua valoare și
afișajul revine la ecranul de SELECȚIE.
Apăsând tasta esc (key #1), afișajul revine la ecranul de SELECȚIE fără a confirma noua valoare.
Afișajul revine la ecranul de START fără a confirma noua valoare prin apăsarea tastei On/Off (key
#5).

5.3.2

Modul ECO

În modul Manual, puteți activa această funcție doar dacă opțiunea Thermostat este activă.
În modul Automat, totuși, puteți activa oricând această funcție.

5.4 FUNCȚII AVANSATE
Meniul "Advanced function" (funcții avansate) se accesează prin apăsarea tastei Menu (key #3):
pe rândul de jos apare denumirea funcției afișate în mod curent; pe rândul de sus se afișează
valoare curentă. Dacă pe rândul de sus nu se afișează nici o valoare, aceasta înseamnă că articolul
afișat acum pe rândul de jos este un sub-meniu care poate fi accesat apăsând tasta Set (key #3).
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Tastele cu săgeată permit utilizatorului vizualizarea diferitelor articole din meniuri.
Chiar dacă valoarea este indicată pe rândul de sus sau nu, pentru a modifica funcția trebuie să
apăsați tasta Set (key #3): valoarea indicată pe rândul de sus începe să se aprindă intermitent
pentru a informa utilizatorul că acum poate fi modificată, în timp ce "Set" este înlocuit cu "Ok";
cele două taste de jos pot fi două săgeți ori se pot schimba în +/-, în funcție de tipul de date afișate;
ele folosesc la creșterea sau descreșterea valorii datelor. Noua valoare este confirmată prin
apăsarea tastei Ok; apoi, afișajul revine la ecranul precedent (fără să se aprindă intermitent).
Apăsând tasta esc (key #1), afișajul revine la ecranul precedent fără a confirma noua valoare.
Afișajul revine la ecranul de START fără a confirma noua valoare prin apăsarea tastei On/Off (key
#5).

figura 5-13- Ecran meniu

5.4.1 Avertismente
Meniul Avertismente afișează informații dacă se declanșează o alarmă.
Set (# 3) poate fi accesat apăsând lista cu alarme active în mod curent; puteți vedea dacă s-au
activat mai multe alarme apăsând tasta # 4.

5.4.2

Meniu temperatură apă

Acest meniu conține un număr de date și parametri, dar nici o valoare nu apare pe rândul
de sus; # 3 se accesează apăsând un sub-meniu.
Utilizarea acestui meniu este asemănătoare cu folosirea unui meniu cu funcții avansate.
Funcție

Valoare

Ajustare temperatură apă

60 - 80 °C

Tabelul 5-1- lista de funcții pentru temperatura apei

Ajustați temperatura apei la o valoare sub 60°C la primele porniri din sezon. în caz contrar, pe
cazan se poate forma condens. Acest lucru reduce mult durata de viață a cazanului.
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5.4.3 Meniu de date
Meniul dată și oră conține un număr de date și parametri. Rândul de sus nu conține nici o
valoare; # Pentru a accesa un sub-meniu, apăsați 3.
FUNCȚIE

VALOARE

An

2014 - 2111

Lună
Număr zi

01 - 12
1 - 31

Zi

Luni – duminică

Oră

00 - 23

Minut

00 - 59

Utilizarea acestui meniu este asemănătoare cu folosirea unui
meniu cu funcții avansate. Funcțiile disponibile sunt date în
tabelul 4-3.

Tabelul 4 3- listă de funcții dată și oră

5.4.4 Funcția Sleep (somn)
Funcția Sleep se afișează doar dacă încălzitorul este pornit sau se află în faza de aprindere. Ora de
oprire automată poate fi setată: selectați Off pentru a dezactiva funcția, valorile disponibile pot fi
răsfoite începând cu decada care urmează ora curentă (ex. dacă ora curentă este 15:43, prima
valoare utilizabilă va fi 15:50), până la valoarea maximă de 23 ore și 50 minute după ora curentă.
De fiecare dată când apăsați tastele + (key #4) sau - (key #2), ora de oprire se modifică în trepte de
10 minute (creștere sau descreștere). Apăsând butonul Ok (key #3) se confirmă noua valoare, iar
afișajul revine la ecranul precedent (stabil, nu se aprinde intermitent).
Afișajul revine la ecranul precedent fără a confirma noua valoare prin apăsarea tastei esc (key
#3). Apăsând tasta On/Off (key #5) afișajul va reveni la ecranul de START fără a confirma noua
valoare.
Dacă valoarea salvată este alta decât Off, ecranul de START va afișa articolul corespunzător.

5.4.5 Meniu Info
Meniul User Info (informații utilizator) include un set de valori și articole legate de funcționarea
sistemului de comandă și de unele componente externe. Nu toate valorile afișate pot fi schimbate;
astfel, pe rândul de sus nu va apărea Set/Ok, ci doar esc.
Pe rândul de jos apare denumirea articolului a cărui valoare este afișat.
Tastele cu săgeți permit utilizatorului să baleieze diferitele articole din meniu.
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5.4.6 Setări
Meniul Settings (setări) conține un număr de date și imagini, cum ar fi meniul principal.
Acesta funcționează în același mod cu cel descris pentru meniul principal.
Funcție
Limbă
Mod Eco
Lumină de fundal
Telecomandă
°C-°F
Formule de combustie
Încărcare șnec (încărcare peleți)
Curățare (utilizare ventilator de coș) *
Activare pompă **
Tip cazan

Valoare
IT-EN-FR-ES-DE-PT-NL-GR-TR
On / Off
On - 1200" (trepte de 10")
On / Off
Auto/ °C/ °F (Part.6.4.7.2)

Tabelul 5-2- Listă meniu setări

*se poate vizualiza doar când produsul este oprit
** se poate vizualiza doar când produsul este oprit și când este activat modul hydro

5.4.6.1 Umplerea pâlniei de încărcare
Opțiunea "Hopper fill" (amorsare șnec încărcare peleți) apare doar în meniul încălzire.
Set (# 3) poate fi modificat apăsând butonul de pe afișaj
Apăsând Esc (# 1) ecranul revine la ecranul anterior, apăsând Arrow (# 3) funcția este activată.
Apăsând Esc (# 1) se revine la ecranul anterior și funcția este dezactivată. Când funcția este
activată, On / Off (# 5) poate fi dezactivat apăsând butonul, iar panoul revine la ecranul de
pornire.

5.4.6.2 Curățare
Opțiunea "Cleaning" (curățare) (pe panou apare "Clean") este vizibilă doar când cazanul și
ventilatorul coșului funcționează în mod manual.
Dacă apăsați Set (# 3), apare un ecran similar cu imaginea afișată pe panou până la 15. Apăsând
Esc (# 1) ecranul revine la ecranul anterior, iar apăsând Arrow (# 3) funcția este activată și
confirmată. Din nou, apăsând (# 3) funcționarea este oprită.
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5.4.6.3 Activarea pompei
Opțiunea "Pump enable" (activare pompă) se activează de pe ecranul pompei.
Cu această funcție încălzirea se face mai repede și mai multă apă pătrunde în pompa de
circulație. În același timp, golirea se face mai ușor prin robinetul de golire bulele de aer fiind
eliminate.

5.4.7 Meniu tehnic
Acest meniu este destinat operațiilor de întreținere și include setarea tuturor parametrilor destinați
doar personalului tehnic; accesarea acestui meniu este protejată cu parolă.

5.5 ALARME
În caz de alarmă, funcția "START" (pornire) este inaccesibilă pe ecran și blocarea stării
centralei nu poate fi modificată decât dacă se demontează carcasa.
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Pe rândul de jos apare denumirea erorii, iar textul se
aprinde intermitent pe rândul de sus.

d

Figura 5-17- Ecran ALARMĂ 1

Apăsați butonul de pornire pentru a opri sunetul de alarmă. Dacă țineți apăsată tasta On / Off (# 5),
centrala va controla alarma mai mult de 2 secunde). După verificare, se revine la ecranul inițial
după încetarea alarmei.
A L A R M
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Figura 5-18- Ecran ALARMĂ 2
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Când se afișează ecranul pentru erori, apăsați tasta # 1 timp de 5 secunde pentru a accesa meniul
principal. Din acest meniu, se poate corecta eroarea activată. Pe acest meniu puteți observa starea
produsului.
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Când apăsați Info pe ecran apare o scurtă
descriere a problemei apărute.

1

e d

Figura 5-19- Ecran ALARMĂ 3

Când pe rândul de sus apare "info" în loc de "ESC", veți vedea o scurtă descriere a problemei,
cu un text pe rândul de jos pe ecranul FAULT (ERORI). Apăsând Esc reveniți la ecranul anterior.
Dacă apăsați o altă tastă în timp de 60 secunde afișajul revine la pornire.
Cod

Tip alarmă

Informații

A01

Eroare aprindere

Curățați vasul de combustie și reporniți
cazanul.

A02

Flacăra s-a stins

A06

Asigurați-vă că modul de combustie este
AUTO. Umpleți rezervorul cu peleți.
Temperatură prea mare în
Vezi manualul de utilizare. Opriți imediat
rezervorul cu peleți
centrala.
Temperatura este în afara
Coșul cazanului s-a supraîncălzit. Opriți
intervalului
imediat centrala. Contactați dealerul.
Alarmă la presostat
Blocaj pe țeava de fum sau tiraj invers.
Eliminați aceste probleme.
Alarmă flux de aer de combustie Verificați fluxul de aer/coșul

A07

Ușa este deschisă

Verificați dacă ușa este închisă

A08

Eroare extractor de fum

Apelați la Service.

A09
A10

Eroare senzor de temperatură
Eroare aprinzător

Apelați la Service.

A11

Eroare valț de alimentare

A13

Eroare placă electronică
principală

A03
A04
A05

Verificați cablul aprinzătorului pentru a
vedea dacă nu este rupt sau deteriorat.
Apelați la Service .
Apelați la Service .
Apelați la Service .

A15
A16

Alarmă nivel peleți
Presiune apă în afara
intervalului
A18 Temperatură prea mare la
rezervorul de apă
Tabelul 5-3- Listă alarme

Verificați nivelul de peleți
Restabiliți presiunea corectă din sistem
Vezi manualul de utilizare .
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5.6 CHRONO (PROGRAM SĂPTĂMÂNAL)

figura 5-20 – ecran program săptămânal

Funcția Chrono se activează la pornirea și oprirea cazanului. Această funcție se activează la orele
de pornire și oprire setate de utilizator.
Pot fi setate 6 ore de pornire și oprire.
Chrono include:
1. Ora de pornire și oprire este activată.
Activarea se face la orele de pornire și oprire a cazanului.
2. Install Profile: acest parametru se activează la ore de pornire și oprire prestabilite (Eroare!
Sursa de referință nu a fost găsită.).
3. Reset: Toate orele de oprire prestabilite sunt resetate cu această funcție.
4. Programe 1-6: trebuie să faceți următoarele setări pentru fiecare program.
a. Enable (activare)
b. Start (pornire)
c. Stop (oprire)
d. Temperature (temperatură)
Funcția Crown Votes trebuie activată pe cel puțin unul din cele 6 programe înainte de
pornire. De exemplu: Program 1 reglarea puterii.
Setarea ecranului se face apăsând Chrono.
Chrono vă permite să accesați ecranul și să
evaluați aspectele importante ale programului.
următor

Figura 5-21- ecran activare program săptămânal
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Selectează program

e s c

Program 1 Apăsați tasta Set pentru a accesa
meniul de setări.
puteți modifica ora de pornire apăsând tasta Set.
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>

Figura 5-22 – Ecran programe

Ora de pornire dorită se setează folosind butoanele indicate; setați la intervale de 15 minute
Reglați ora

Figura 5-23 – Ecran oră pornire program săptămânal

Confirmare oră

Pentru confirmare apăsați OK.
descreștere

creștere

figura 5-54- setare oră pornire program săptămânal
Figura 5-25 – setare oră oprire program săptămânal

Figura 5-26 – ecran setare temperatură ambientală

După confirmare, puteți reveni la meniul STOP. Ora de pornire și cea de oprire sunt setate în același
mod cu confirmarea.
e s c
<

W a t

7 5 °
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e r

e m p
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s e t
>
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figura 5-27- ecran setare temperatură apă

După confirmare, cu ajutorul tastelor cu săgeată derulați temperatura aerului. Acum
puteți seta temperatura ambientală.
Sistemul folosește aceste taste doar când este în modul automat. Dacă sistemul este în
modul manual, această opțiune nu poate fi folosită. Temperatura ambiantă setată în
funcție de orele de pornire și oprire este setată și confirmată.

figura 5-26 – ecran setare niveluri flacără

După confirmare, nu mai umblați la meniu. Nivelul de putere poate fi ajusta pentru un
sistem anume utilizat în modul manual în timpul aprinderii.
Dacă sistemul nu ia în considerare nivelul de putere în modul automat, anulați nivelul
de putere setat pentru ora respectivă.
După confirmarea datei, mergeți la meniu. Stabiliți zilele în care va fi folosit programul.

Meniu zile

Ieșire din meniu zile

Figura 5-7 – ecran meniu zile

Setare zile

Figura 5-8- ecran setare program săptămânal

Selectați ziua

Sistemul on / off apare când utilizatorul folosește zilele săptămânii. Poate fi accesat meniul istoric
pentru '' set ''. Cu butonul de jos se selectează și se confirmă zilele săptămânii.
Opțiunea On / off (pentru Ciclul 1) trebuie să verifice funcționarea centralei în ziua respectivă a
săptămânii. Același lucru se întâmplă și pentru celelalte zile din săptămână după confirmare.

Figura 5-31 – Ecran activare program săptămânal
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După confirmare, ieșiți din meniu apăsând tasta esc. ”Enable” (activare) este verificat în meniu cu
ajutorul tastelor e. Funcția se activează
după ce deschideți și închideți un
program. Mergeți la primul ecran de
meniu pentru a activa opțiunea Chrono.

figura 5-329- ecran resetare program săptămânal

Această opțiune va reseta toate programele activate. Se revine la setările din fabrică.
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6. DIMENSIUNI
GT-25

figura 8-1

30

GT-15

31

123456789101112131415-

Capac frontal
Capac cameră combustie
Capac vas cenușă
Manometru
Capac în partea de sus
Tije turbulator
Capace rezervor peleți
Orificiu ieșire coș
Pompă
Capac intervenții service
Capac placă principală
Buton ON-OFF
Orificiu ieșire apă caldă
Racord schimbător căldură
Modul conexiune la PC
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123456789101112131415-

Capac frontal
Capac cameră combustie
Capac vas cenușă
Manometru
Capac în partea de sus
Tije turbulator
Capace rezervor peleți
Orificiu ieșire coș
Pompă
Capac intervenții service
Capac placă principală
Buton ON-OFF
Orificiu ieșire apă caldă
Racord schimbător
Modul conexiune la PC
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7. DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Buton ON-OFF
Senzor temperatură rezervorul cu peleți
Senzor temperatură cazan
Întrerupător presiune fum
Robinet de siguranță
Vas expansiune închis
Aerisitor automat
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8. ÎNTREȚINERE și CURĂȚARE
Toate operațiunile de curățare a cazanului se vor face când cazanul este oprit
(este rece) iar conexiunile electrice sunt întrerupte.
Când calitatea ridicată a centralei pe peleți nu poate fi menținută la intervale cu
frecvență mare.
Întreținerea și curățarea cazanului conform tipului de combustibil folosit se face
de cel puțin 2 (două) ori pe an. Nu pulverizați spray de curățare pe piesele vopsite sau
pe garniturile ușii de la cuptor.
•

Nu folosiți substanțe inflamabile sau explozive când curățați cazanul. Nu folosiți
substanțe chimice ce pot fi periculoase.

figura 8-1
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Curățarea turbulatorului

1. Capacele (1, 5, 4) trebuie să fie închise în timpul curățării turbulatorului.
2. Deschideți capacul de sus pentru a vedea tijele turbulatorului. Mișcați tijele
turbulatorului în sus și în jos până sunt curățate.
3. Apoi deschideți capacul frontal și pe cel de la cenușar (1,5).
4. Scoateți cenușarul și goliți-l.
5. Trebuie să desfaceți șuruburile din figura A. apoi trebuie să curățați cenușa
vărsând-o din turbulator.
6. Închideți piesa (A) și strângeți șuruburile.
7. Apoi înlocuiți cenușarul.
Curățarea camerei de combustie

Când curățați camera de combustie, asigurați-vă că aceasta este complet rece. Puteți
folosi aspiratorul dacă cenușa este rece. Trebuie să verificați zilnic camera de
combustie.
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9. FUNCȚIONAREA POMPEI
CULOARE LED

SEMNIFICAȚIE

Funcționare normală

DESCRIERE DETALIATĂ
Pompa funcționează
normal.

lumină verde permanentă

Verde intermitent

Aer evacuat
Pompa este în mod standby
(model PWM)

Funcționare anormală
(pompa s-a oprit)
Lumină intermitentă
roșu/verde

Pompa s-a oprit.
Roșu intermitent

Lumină roșie
intermitentă

Alimentarea este întreruptă
Nici o lumină
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Pompa va încerca să ia aer în
sistem timp de 10 minute.
Pompa nu va funcționa la viteză
maximă în timpul acestei
proceduri; utilizatorul trebuie să
seteze valoarea dorită cu
ajutorul butonului. Pompa este
în mod standby
(model PWM)

Pompa s-a oprit din cauza
unei defecțiuni. După
eliminarea defecțiunii,
pompa își reia singură
funcționarea.
Reporniți pompa. Dacă lumina
roșie este tot intermitentă,
trebuie să înlocuiți pompa cu
una nouă

Pompa nu primește curent.

10. PROBLEME – CAUZE - SOLUȚII
PROBLEME

POSIBILE CAUZE

SOLUȚII

Cazanul nu pornește

Alimentarea este oprită
Siguranță arsă
Senzorul pentru peleți s-a blocat.
Presostat defect
Sondă temperatură apă
Când cazanul funcționează
Setări ardere
temperatura nu crește.
Cazanul poate fi murdar
Calitatea peleților
Cazanul face condens
Setare temperatură
Consum de combustibil insuficient
Pompa de circulație nu funcționează
Radiatoarele au aer
Peleții nu sunt alimentați în Rezervorul pentru peleți este gol
camera de combustie
Rumegușul a blocat șnecul de alimentare
Placă electronică defectă
Motor defect
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Verificați dacă poziția întrerupătorului
principal este pe 'I'.
Verificați siguranța
Verificați senzorul pentru peleți.
Verificați presiunea apei
Verificați sondă de temperatură pentru apă.
Verificați parametrii.
Curățați cazanul
Utilizați peleți de calitate.
Creșteți temperatura cazanului
Verificați parametrii tehnici.
Verificați pompa de circulație
Eliminați aerul din radiatoare.
Adăugați peleți în rezervor
Verificați șnecul
Schimbați placa principală
Schimbați motorul.

Cazanul se oprește
automat.

Rezervorul pentru peleți este gol
Capacul de la cenușarul este deschis
Peleți de calitate slabă
Fluxul de peleți este scăzut
Camera de combustie este murdară
Presostat defect
Cazanul funcționează
Pornirea nu s-a finalizat
câteva minute după care se Pană de curent
Fum pe țeavă
oprește
Problemă la senzorul de temperatură

Umpleți rezervorul cu peleți după caz
Verificați capacul de la cenușarul
Folosiți peleți de calitate
Verificați fluxul de peleți
Curățați camera de combustie
Schimbați presostatul
Repetați pornirea
Așteptați pornirea automată
Curățați țeava de fum.
Verificați senzorul de temperatură

Motorul pentru evacuarea Motor defect
fumului nu funcționează
Placă principală defectă

Verificați motorul
Schimbați placa principală
Schimbați panoul de comandă
Verificați siguranța.
Curățați camera de combustie și dacă toate
orificiile sunt curate.

Peleții se acumulează în
camera de combustie

Panou de comandă defect
Cazanul nu primește curent
Aer de combustie insuficient
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În modul automat cazanul Problemă la senzorul de temperatură
funcționează la capacitate Verificați temperatura pe termostat
maximă.

Cazanul funcționează
câteva minute apoi se
oprește

Ciclul de aprindere nu s-a încheiat.
Poate fi o pană temporară de curent.
Defecțiune la bujia de aprindere.
Senzorii de temperatură sunt defecți sau
deteriorați.
Țeava de fum este înfundată
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Verificați senzorul de temperatură.
Setați temperatura

Repetați ciclul de pornire (opriți centrala)
Verificați condițiile indicate mai sus.
Curățați țeava de fum.
Verificați și înlocuiți senzorii dacă este
cazul.
Verificați bujia și înlocuiți-o dacă este
cazul.

Flacără din cazan Pâlnia de alimentare cu peleți este goală
se stinge singură
și/sau cazanul se Șnecul de alimentare nu funcționează
oprește automat. Senzorul de temperatură este defect
Ușa nu este complet închisă

Umpleți pâlnia de alimentare
Închideți ușa sau înlocuiți-o cu una originală.
Utilizați peleți recomandați de producător.
Serviciul tehnic trebuie să verifice viteza de alimentare cu
combustibil.
Goliți camera de combustie conform indicațiilor.
Curățați țeava de fum.
Verificați dacă țeava de fum nu este înfundată.

Peleți de calitate inacceptabilă
Cantitate mică de peleți
Camera de combustie este murdară.
Orificiul de evacuare a fumului este înfundat
Presostat defect
Motorul de evacuare a fumului este defect.
Cazanul nu
funcționează

Defecțiune electrică sau pană de curent
Siguranță arsă

Asigurați-vă că întrerupătorul principal este în poziția
pornit
Schimbați siguranța

Presostat defect

Schimbați presostatul

Trecerea fumului prin țeavă este oprită

Curățați orificiul de ieșire a fumului și/sau țeava de fum.
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Aer de combustie insuficient
Peleții se adună în
vasul de combustie,
sticla de la capac se
Peleții sunt umezi sau necorespunzători.
murdărește foarte
Motorul pentru extragerea fumului este
repede iar flăcările ard edefect.
încet

Verificați dacă în camera cazanului pătrunde aer
proaspăt.
Curățați canalele și conducta de aer a vasului de
combustie.
Faceți o curățare generală a camerei de combustie și a
canalului de fum.
Verificați dacă capacul se închide bine.
Verificați dacă vasul de ardere este la locul său.
Schimbați tipul de peleți.
Înlocuiți motorul ventilatorului de fum dacă nu
funcționează.
Verificați alimentarea și tensiunea.

Motorul ventilatorului
Poate fi o problemă la sudura cuptorului
pentru evacuarea
Motorul ventilatorului este defect
Înlocuiți condensatorul motorului dacă este cazul.
fumului din coș nu
funcționează
Cardul electronic poate fi defect.
Schimbați placa electronică principală
Panoul de comandă poate fi defect.
Schimbați panoul de comandă
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Afișajul indică o
alarmă. Tastele
sunt inactive

Elementele de securitate ale
cazanului
Supraîncălzire

Combustibilul s-a terminat
Ușa poate fi deschisă
Aprinderea a eșuat

Vedeți descrierea codurilor din manual referitor la alarma în cauză.
Dacă țineți apăsat butonul On / off cazanul se oprește; dacă
eroarea s-a remediat cazanul se oprește. Dacă eroarea persistă
alarma continuă și ea.
În caz de temperaturi extreme, cazanul trebuie lăsat să se
răcească. Apoi el poate fi repornit. Reduceți presiunea apei
eliberând instalația până la sub 2 bari.
Umpleți rezervorul de combustibil
Asigurați-vă că ușa este închisă
Dacă doriți să repetați aprinderea trebuie mai întâi să opriți
centrala.
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11. INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU O UTILIZARE EFICIENTĂ
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vă rugăm să eliminați cenușa ți zgura din vasul de combustie înainte de a aprinde
cazanul.
Vă rugăm să curățați interiorul și exteriorul modelelor cu sticlă cu ajutorul
unei soluții de curățare.
Cazanul trebuie să fie izolat.
Această centrală este destinată utilizării în spații interioare. Dacă o montați în
alte locuri veți avea pierderi de energie și eficiență scăzută. Nu instalați centrala
în spații deschise, cu umezeală sau goale.
Folosiți peleți de 6 mm din lemn.
Nu folosiți peleți uzi sau moi.
Nu introduceți alt tip de combustibil în rezervorul pentru peleți.
Alte setări decât cele ale utilizatorului (meniu tehnic) trebuie făcute de
serviciul tehnic.
Apăsați butonul de oprire pentru a închide cuptorul când acesta este deschis
(nu scoateți din priză cablul electric pentru a opri cuptorul).
Trebuie să adăugați peleți dacă nivelul acestora scade la 20 cm sub nivelul
rezervorului.
Nu trebuie să încărcați la maximum rezervorul, lăsați un spațiu de 5 cm în
partea de sus.
Montarea coșului trebuie făcută conform instrucțiunilor.
Întreținerea anuală prelungește viața centralei.
Alte setări decât cele ale utilizatorului trebuie făcute de serviciul tehnic.
În funcție de calitatea peleților, întreținerea și curățarea coșului trebuie
efectuate cel puțin de 2 (două) ori pe an.
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12. SUGESTII și FEEDBACK
•

Citiți cu atenție schema de montaj și manualul de utilizare.

•

Folosiți peleți din lemn pe post de combustibil.

•

O dată pe an, cazanul trebuie verificat de către un tehnician autorizat.

•

Nu utilizați cazanul dacă ușa acestuia este deschisă.

•

În caz de incendiu, opriți cazanul și scoateți-l din priză, aerisiți încăperea, chemați
pompierii și adăpostiți-vă la loc sigur.

•

Folosiți tipul de peleți recomandat.

•

Urmați instrucțiunile de utilizare.
Pentru

întrebări

suplimentare

sau

reclamații

contactați

IKLIMLENDIRME SAN. TIC. LTD. §TI. CONTACT INFO
Telefon : +90 (362) 431 41 10 - 30
Fax : +90 (362) 432 80 43
E-mail : info@ifyil.com.tr
Adresă : Hancerli Mah. 100. Yil Bulvari No: 37/A Samsun/TURKEY
VĂ MULȚUMIM PENTRU CĂ AȚI ALES CALITATEA IFYIL...!
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IFYIL

TERMO

GARANȚIE

T.C.
MINISTERUL ȘTIINȚEI, INDUSTRIEI ȘI
TEHNOLOGIEI
Direcția Generală pentru Protecția
Consumatorului
și
Supravegherea Pieței

GARANȚIE
Data emiterii și numărul documentului:
Direcția Generală pentru Protecția Consumatorului permite utilizarea acestui document nr. 4077,
în baza legii asupra protecției consumatorilor, și punerea în aplicare a Garanției în conformitate
cu Regulamentul asupra principiilor al T.C. Ministerului Științei, Industriei și Tehnologiei.

PRODUCĂTOR

Denumire
Adresă
Marcă
Model
Număr serie
Data producției

VÂNZĂTOR
Denumire
Adresă
Tel.
Ștampilă

GENERAL DISTRIBUTION AND MARKETING

: IFYIL TERMO IKLIMLENDIRME SAN. TIC. LTD. ȘTI.
: Yeni Cami mah. 3. Cad. Kavak OSB Kavak/SAMSUN/TÜRKIYE
: iFYIL
:
:
:

CLIENT FINAL
Nume, prenume:
Adresă
:
Tel.
:
Semnătură
:

:
:
:
:
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CONDIȚII DE GARANȚIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Perioada de garanție va fi de 2 (doi) ani de la data vânzării, cu respectarea condițiilor de
utilizare.
Toate piesele de schimb ale centralei se află sub garanție, cu excepția sticlei și a fontei gri.
Centrala își pierde garanția dacă există probleme la coș.
Pagubele rezultate din transport, lovituri exterioare (sfărâmare, spargere, zgâriere și
substanțe chimice) nu fac obiectul garanției.
Pagubele apărute pe durata penelor de curent nu sunt acoperite de garanție.
Dacă centrala pe peleți nu atinge 50 0 C, pe piesele interioare poate apărea condensul
(picături de apă) .
Garanția nu se aplică în situația în care parametrii radiatoarelor nu se încadrează în modelele
de cazan.
Perioada de reparație se adaugă la perioada de garanție dacă cazanul se sparge în timpul
garanției. Durata maximă de reparație este de 30 de zile.
Problemele apărute din cauza tensiunii joase sau a penelor de curent nu sunt acoperite de
garanție.
Modificările aduse la cazan de către personal neautorizat nu sunt acoperite de garanție.
Centrala își pierde garanția dacă este instalată într-un spațiu exterior, umed sau gol.
Produsul își pierde garanția în cazul utilizărilor care nu îndeplinesc cerințele de instalare sau
care nu respectă capacitatea.
Produsul își pierde garanția dacă apar probleme legate de corpuri străine aruncate pe peleți
în rezervorul pentru peleți.

Apeluri Service
Dacă este nevoie să apelați la service, distribuitorul trebuie să contacteze
reprezentanța zonală IFYIL.

Nu puteți invoca nici un drept ca urmare a modificărilor sau utilizării
greșite a pieselor de schimb. Pentru înlocuire se vor folosi doar piese de
schimb originale IFYIL.
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