
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Manual de utilizare şi întreţinere 
 

 

Orizzonte 85 HD 

Orizzonte 100 HD 

Orizzonte 120 HD 
 

 

 

 

 

 

 

 

Termoşeminee pe bază de aer pentru încălzirea locuinţelor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manualul de faţă aparţine în exclusivitate societăţii CLAM, orice reproducere a acestuia, inclusiv 

parţială, fiind interzisă.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orizzonte 85 HD 

Orizzonte 100 HD 

Orizzonte 120 HD 
 





1 

Prezentare 
 
Stimate client,  

Vă mulţumim pentru că aţi ales să achiziţionaţi produsul nostru şi vă invităm să citiţi cu atenţie manual de faţă, 

înainte de a utiliza produsul. În manualul vă sunt puse la dispoziţie toate informaţiile necesare în vederea utilizării 

corecte a centralei, a punerii sale în funcţiune, curăţării, întreţinerii, etc.  

La manual se ataşează certificatul de garanţie şi două fişe referitoare la: 

- INSTALAREA CORECTĂ şi  

- TESTAREA TERMOŞEMINEULUI  

 

Aceste fişe vor fi completate şi semnate după efectuarea instalării şi testării, o fişă făcând parte integrantă din 

manual iar cealaltă urmând a fi trimisă producătorului împreună cu garanţia.  

Păstraţi cu grijă manualul de faţă într-un loc potrivit după ce în prealabil l-aţi citit cu atenţie. Citiţi manualul chiar dacă 

aveţi experienţă; cele câteva minute dedicate lecturii vă vor face să economisiţi timp şi efort.  

 

Lipiţi aici eticheta termoşemineului  
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-2- Ghid manual  
 

 Manualul de faţă a fost elaborat de firma producătoare şi constituie parte integrantă a termoşemineului.  

 Informaţiile cuprinse în manual se adresează atât celor lipsiţi de experienţă (necalificat) cât şi personalului 

calificat.  

 Manualul defineşte scopul pentru care a fost realizat termoşemineul şi conţine toate datele necesare care 

asigură instalarea şi utilizarea acestuia în condiţii de siguranţă.  

 Respectarea riguroasă a normelor menţionate în manual asigură atât siguranţa persoanelor cât şi pe cea a 

produsului, economia de funcţionare precum şi o durată de funcţionare îndelungată.  

 Societatea CLAM declară că produsul respectă dispoziţiile legale impuse prin normele şi directivele mai jos 

menţionate:  

- EN 13229 Termoşeminee şi şeminee deschise pe bază de combustibil solid. Cerinţe şi metode de 

testare.   

- Directiva 89/336 CEE (Directiva EMC) cu modificările ulterioare.  

- Directiva 2006/95 CEE (Directiva referitoare la Joasă Tensiune) cu modificările ulterioare. La instalarea 

termoşemineului se vor respecta toate reglementările naţionale şi locale şi toate normele europene.  

 Deşi analiza riscurilor efectuată cu acurateţe de către CLAM a permis eliminarea marii majorităţi a riscurilor, vă 

sfătuim să respectaţi cu stricteţe instrucţiunile din manualul de faţă.  

 Înainte de a proceda la instalarea, utilizarea şi efectuarea oricărei alte operaţii, citiţi cu atenţie manualul.  

 Păstraţi cu grijă manualul într-un loc apropriat de centrală pentru a-l avea la îndemână.  

 Pe durata garanţiei, se interzice modificarea oricăreia dintre componente sau înlocuirea acesteia cu o piesă care 

nu este originală. În caz contrar, garanţia va fi anulată.  

 Schemele şi imaginile din manual sunt date doar cu titlu exemplificativ; în vederea aplicării unei politici de 

dezvoltare şi actualizare constantă, producătorul poate aduce modificări produsului fără preaviz.  

 Prezentul manual va fi păstrat pe toată de funcţionare a termoşemineului; în cazul în care manualul se pierde ori 

se deteriorează, solicitaţi un alt exemplar de la producător, indicându-i acestuia datele de identificare (preţul va fi 

stabilit de către producător).  

 Toate distanţele şi mărimile indicate în manual sunt exprimate în mm.  

 Dacă termoşemineul este dotat cu kit pentru tiraj forţat, înainte de a efectua orice fel de operaţie, 

deconectaţi-l de la reţeaua electrică.  

 

 

-3- Date de identificare  
 

Înainte de a fi ambalat, pe termoşemineu sunt aplicate mai multe etichete 

care identifică fiecare unitate produsă utilizând, între altele, numărul de serie 

şi modelul. Etichetele sunt de trei feluri şi se aplică după cum urmează:  

Numărul 1 indică numărul de serie şi modelul şi se aplică pe ambalajul 

extern.  

Numărul 2 indică numărul de serie şi modelul şi se aplică pe latura interioară 

a geamului cu adaos de ceramică al uşiţei glisante de unde va fi dezlipită şi 

mai apoi aplicată în spaţiul special destinat de la pagina 1 a manualului de 

faţă.  

Numărul 3 se află în spatele termoşemineului; pe această etichetă sunt 

menţionate toate indicaţiile şi caracteristicile tehnice utile pentru instalarea şi 

întreţinerea centralei.  

 

Pentru a avea acces la eticheta numărul 3 procedaţi în felul următor:  

1) Scoateţi componentele refractare din camera de combustie.  

2) Scoateţi suporturile din tablă pe care sunt amplasate componentele 

refractare.  

Eticheta nr. 3 este aplicată în partea dreaptă a fundului din tablă.  

 

Atenţie: Înainte de a aprinde focul, eliminaţi atât autocolantul cât şi 

eventualele resturi de lipici de pe geamul acoperit cu ceramică. Pentru 

aceasta utilizaţi detergenţi speciali (non-abrazivi).   

 

Eticheta 1 

Eticheta 2 

Eticheta 3 
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-4- Date tehnice  
4.1 Dimensiuni 

 

 

Vedere posterioară Vedere laterală Vedere anterioară 

Vedere posterioară Vedere laterală Vedere anterioară 

Vedere posterioară Vedere laterală Vedere anterioară 
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-4- Date tehnice 
 

4.2 Caracteristici tehnice  

 

Parametru  Orizzonte 85 HD Orizzonte 100 HD Orizzonte 120 HD 

Putere termochimică 14kW 16kW 19kW 

Putere termică nominală  11kW 12kW 14kW 

Randament global  77% 76% 75% 

Tip de combustibil  Lemn  Lemn  Lemn  

Consum combustibil  3,2 Kg/h 3,8 Kg/h 4,4 Kg/h 

Temperatură gaze arse  275°C 285°C 305°C 

Debit gaze arse  11,1 g/s 13,1 g/s 15,3 g/s 

Conţinut CO la 13% O2 0,10% 0,11% 0,11% 

Tiraj  11 Pa 11 Pa 11 Pa 

Volum încălzit* 310 m
3 

340 m
3 

400 m
3 

Suprafaţă încălzită** 110 m
2 

120 m
2 

140 m
2 

Ieşire coş de evacuare  Ø 250 mm  Ø 250 mm  Ø 250 mm  

Admisie aer  Ø 120 mm (nr.6)  Ø 120 mm (nr.6)  Ø 120 mm (nr.6)  

Orificii de evacuare aer cald  Ø 140 mm (nr.2 sau nr.4) Ø 140 mm (nr.2 sau nr.4) Ø 140 mm (nr.2 sau nr.4) 

Suprafaţă plan foc  0,19 m
2 

0,22 m
2 

0,28 m
2 

Greutate  260 kg 280 kg 310 kg  

 

* Luând în considerare o cerinţă de energie de 35 W/m
2
. 

** Luând în considerare o înălţime a camerei de 2,8 m.  

 

Valori detectate conform normei EN 13229 (Termoşeminee şi şeminee deschise pe bază de combustibil solid. 

Cerinţe şi metode de testare).  
 
ORIZZONTE 120 HD Raport de probă: CPD-11-013 (Laboratorul IMQ Primacontrol) 

- Sarcini de probă: sarcini de 3,3 kg de lemn de fag; 

- Lungime butuci: 3 butuci cu lungimea de 30 cm; 

- Dispunerea sarcinii: 2 butuci la bază şi 1 butuc amplasat în poziţie oblică în partea de sus 

- Reglarea registrului de aer primar: 24 mm deschis 

- Registre aer curăţare geam: închise 

 

Notă: În faza de alimentare, jăraticul trebuie distribuit bine pe fundul recipientului. În timp ce fantele de intrare a 

aerului primar sunt acoperite cu jăratic trebuie avut grijă ca fantele posterioare de intrare a aerului secundar să fie 

descoperite.  

 

Notă: Pentru modelele ORIZZONTE 85 HD şi ORIZZONTE 100 HS datele au caracter preliminar fiind în curs de 

certificare.  

 

 

4.3 Combustibilul utilizat 

 

Pentru a asigura randamentul maxim al termoşemineului se va utiliza doar lemn cu caracteristici corespunzătoare.  

Consumul prevăzut de lemn este de 3,2 kg/h pentru ORIZZONTE 85 HD, 3,8 kg/h pentru ORIZZONTE 100 HD şi 4,4 

kg/h pentru ORIZZONTE 120 HD. Vă recomandăm următoarele esenţe de lemn: fag, stejar, frasin, salcâm 

(randamentul caloric al acestora fiind optim).  

Vă sfătuim să evitaţi lemnul de pin, brad, măslin, deoarece, fiind extrem de răşinoase, produc multe reziduuri care 

murdăresc coşul de evacuare şi geamul acoperit cu ceramică.  

Indiferent însă de lemnul ales, umiditatea conţinută de acesta este fundamentală deoarece lemnul umed încălzeşte 

mult mai puţin. În plus, lemnul umed arde cu flacără scăzută şi face mult fum determinând apariţia depunerilor în 

monobloc, pe geam şi în coşul de evacuare.  

Evitaţi combustibilii trataţi chimic (lemn lăcuit, vopsit sau plăcile de PAL), acestea emanând gaze nocive şi poluante. 

În plus, termoşemineul şi coşul de evacuare se murdăresc repede.  
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-5- Componente principale 
 

5.1 Componente de serie 

 

De acum înainte, pe întreg cuprinsul manualului, componentele 

vor fi identificate cu propria denumire pentru a înlesni astfel 

lecturarea acestuia.  

A) Plan foc din material refractar ECOKER® 

B) Uşiţă glisantă 

C) Selector de reglare aer primar  

D) Perete cameră de combustie din material refractar 

ECOKER® 

E) 2 manşoane du diametrul de 140 mm (instalate) 

F) Tub ieşire gaze arse 

G) Intrare aer de combustie 

H) 1 cheie de reglare aer primar şi deschidere uşiţă  

I) 2 suporturi lemne din oţel 

L)   Manual de utilizare şi întreţinere  

M)  2 manşoane cu diametrul de 120 mm (neinstalate) 

 

 

 

 

 

 

5.2 Kit opţional accesorii pentru Orizzonte 85 HD – Orizzonte 100 HD – Orizzonte 120 HD  

 

5.2.1 Kit intrare aer de combustie 

 

1) 1 tub din aluminiu flexibil cu diametrul de 80 mm şi lungimea 1,5 m  

2) 1 priză de admisie aer din PVC cu diametrul de 80 mm 

3) 2 cleme de fixare tub cu diametrul 80 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Kit canalizare aer cald 

 

4) 1 tub din aluminiu flexibil cu diametrul de 80 mm şi lungimea 3 m  

5) 2 prize de admisie aer din PVC cu diametrul de 120 mm 

6) 4 cleme de fixare tub cu diametrul 120 mm 

7) 1 tub din aluminiu flexibil cu diametrul de 140 mm şi lungimea 3 m 
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-5- Componente principale 
 

8) 4 cleme de fixare tub cu diametrul 140 mm 

9) GURĂ DE AERISIRE: 

1 orificiu multifuncţional ieşire aer cald  

Dimensiuni: L=855 mm, h=140 mm, l=230 mm 

Dotat cu 2 manşoane de 140 mm  

şi 2 manşoane de 120 mm 

 

5.3 Kit pentru tiraj forţat 

 

10) Cutie din oţel 

11) 2 manşoane cu diametrul de 120 mm (neinstalate) 

12) 1 ventilator cu centrifugă cablat şi dotat cu suport de tablă  

13) 1 carter de transport aer din tablă  

14) 1 unitate de control electronic  

15) 1 sondă termică  

16) 1 telecomandă 

17) 1 cablu de alimentare cu lungimea de 2 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-6- Măsuri de siguranţă  
 

6.1 Recomandări  

 

Pentru a preîntâmpina defectarea termoşemineului şi pericolele la care 

se expun utilizatorii, respectaţi următoarele măsuri de siguranţă:  

 Întreţinerea şi reglarea termoşemineului se vor face doar de 

către personalul autorizat calificat în acest sens.  

 Nu încercaţi niciodată să reparaţi singuri termoşemineul 

pentru a evita astfel defecţiunile grave pe care le-aţi putea 

cauza.  

 Întreţinerea de rutină a termoşemineului se va face cu 

respectarea indicaţiilor de la capitolul „Întreţinere”.  

 Toate modificările şi adaptările aduse termoşemineului care 

ar putea prejudicia siguranţa (cum ar fi de exemplu 

modificările aduse comenzilor, respectiv unităţii de control 

electronic şi a kit-ului pentru tiraj forţat) vor fi efectuate doar 

de către personalul autorizat angajat al societăţii 

producătoare CLAM.  

 Se autorizează doar utilizarea pieselor de schimb 

originale CLAM.  

 Termoşemineul este dispus din fabricaţie să funcţioneze, să 

fie reglat şi supus lucrărilor de întreţinere fără ca aceste operaţii, dacă sunt efectuate în condiţiile prevăzute 

de producător, să prezinte riscuri la adresa persoanelor.  

 Asiguraţi-vă că prizele de admisie aer nu sunt înfundate.  

 Înainte de a aprinde termoşemineul înlăturaţi eventualele anomalii din camera de ardere şi blocajele din 

coşul de evacuare (în cazul în care termoşemineul nu a fost utilizat o lungă perioadă de timp) (fig. 1).  

Cutie 

Coliere 
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-6- Măsuri de siguranţă 

 

 În cazul izbucnirii unui incendiu la termoşemineu sau la coşul de 

evacuare a gazelor arse ÎNCHIDEŢI IMEDIAT uşiţa glisantă pentru a nu 

alimenta arderea. CONTACTAŢI AUTORITĂŢILE COMPETENTE (fig. 2).  

 NU lăsaţi produse inflamabile în apropierea termoşemineului pentru a 

evita incendiile şi/sau exploziile (fig. 3).  

 

CLAM SE DECLARĂ EXONERATĂ DE ORICE RĂSPUNDERE CIVILĂ 

SAU PENALĂ PENTRU PREJUDICIILE ADUSE OBIECTELOR ŞI/SAU 

PERSOANELOR CA URMARE A INSTALĂRII INCORECTE A 

TERMOŞEMINEULUI ŞI A EXECUTĂRII INCORECTE A LUCRĂRILOR DE 

ÎNTREŢINERE.  

 

6.2 Dispozitive de siguranţă 

 

Termoşemineul a fost realizat după o lungă perioadă de proiectare şi nenumărate teste care au permis societăţii 

producătoare CLAM să introducă pe piaţă un produs extrem de sigur, atât pentru operator cât şi pentru mediul 

înconjurător. Vă prezentăm în continuare câteva dintre sistemele de siguranţă aplicate în vederea asigurării unor 

condiţii de siguranţă şi confort atunci când produsul de faţă este utilizat.  

 Uşiţa glisantă: geamul ceramic din dotarea acesteia garantează o rezistenţă la căldură de până la 800°C. 

Uşiţa glisează pe două şine, alunecarea acesteia fiind controlată de lanţurile cu zale duble care asigură 

stabilitatea uşiţei şi utilizarea facilă a acesteia. Uşiţa este dotată cu garnituri (interşanjabile) din fibră de 

ceramică care asigură închiderea ermetică a camerei de combustie.  

 

 

Pe durata funcţionării, geamul uşiţei glisante atinge temperaturi înalte, caz în care contactul 

cu acesta (fără dispozitive de siguranţă individuale) poate provoca arsuri grave. Vă sfătuim 

să informaţi TOATE persoanele cu privire la acest aspect, în special COPIII. 

 

 Finisajele: studierea şi proiectarea atentă a profilelor au permis integrarea perfectă a termoşemineelor în 

interiorul unei carcase preîntâmpinându-se astfel acumularea depunerilor de pulberi şi cenuşă.  

 Sistem de pornire automată a ventilatorului (disponibil doar cu kit-ul de tiraj forţat): Termoşemineele 

sunt dotate cu un dispozitiv automat care pune ventilatorul în funcţiune de îndată ce sonda detectează o 

temperatură mai mare de 60°C la orificiile de evacuare a aerului cald amplasate deasupra termoşemineului.  

 

-7- Instalarea 
Operaţiile de instalare, racordare, conectare precum şi verificarea modului de funcţionare a termoşemineului se vor 

face DOAR de către personalul calificat cu deplina respectare a normativelor europene şi naţionale, a 

regulamentelor locale şi a instrucţiunilor de instalare din Manualul pentru personalul tehnic care urmează să 

instaleze termoşemineul.  

 

Atenţie! Producătorul nu îşi asumă în niciun fel răspunderea pentru daunele provocate persoanelor, 

animalelor şi obiectelor ca urmare a unor erori de instalare, reglare, întreţinere şi utilizare 

necorespunzătoare a produsului.  

Pentru a asigura buna funcţionare şi confortul ambiental, termoşemineul trebuie instalat într-un spaţiu ventilat în care 

fluxul de aer să permită atât ventilaţia cât şi o combustie corectă conform cu normele în vigoare referitoare la 

instalare (UNI 10683).  

 

Înainte de a proceda la instalarea termoşemineului trebuie să cunoaşteţi tot ceea ce este necesar în vederea unei 

instalări corecte a acestuia. Atunci când alegeţi locul unde urmează să instalaţi termoşemineul ţineţi cont de 

următoarele aspecte:  

 Racordul la coşul de evacuare care să asigure evacuarea gazelor arse.  

 Conectarea la reţeaua de alimentare electrică în cazul în care termoşemineul este dotat cu kit-ul pentru tiraj 

forţat. 

N.B.: Reţeaua electrică trebuie să aibă legătură de împământare.  

Ambele instalaţii mai sus menţionate vor respecta normativele în vigoare; CLAM nu îşi asumă în niciun fel 

răspunderea pentru daunele provocate de instalaţii necorespunzătoare.  

În caz de incendiu la 
termoşemineu sau coşul 
de evacuare apelaţi 
pompierii la numărul 

NU 
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-8- Instrucţiuni de utilizare  
 

Capitolul de faţă cuprinde instrucţiunile necesare în vederea corectei utilizări a termoşemineului. Aplicaţi 

recomandările făcute de societatea producătoare pentru a vă bucura de o funcţionare optimă a termoşemineului în 

conformitate cu normele de siguranţă. Deşi modul în care funcţionează termoşemineul este extrem de simplu vă 

recomandăm ca înainte de a efectua o operaţie pe care nu o cunoaşteţi, să consultaţi manualul.  

Gestionarea şi modificarea setărilor se vor face EXCLUSIV de către PERSOANE ADULTE.  

Termoşemineul funcţionează exclusiv pe bază de lemn fiind proiectat în vederea producerii de aer cald destinat 

încălzirii interioarelor. Termoşemineul este dotat cu o cameră de combustie de mari dimensiuni închisă în partea 

anterioară de o uşiţă glisantă (retractabilă în sus) dotată cu geam ceramic rezistent la temperaturi de peste 800°C.  

 

 

 

Pentru ca termoşemineul să funcţioneze în condiţii optime, în timpul funcţionării acestuia 

uşiţa trebuie să rămână complet închisă.  

 

 

 

AERUL DE COMBUSTIE 

 

AERUL PRIMAR: Intrarea aerului primar în camera de combustie se 

poate regla de la selector (A) utilizând cheiţa specială din dotare (fig. 

4).  Rotiţi selectorul spre dreapta dacă doriţi ca debitul de aer să fie 

redus şi spre stânga pentru un debit de aer sporit.  

 

AERUL DE POST-COMBUSTIE: Pentru a creşte randamentul 

termoşemineelor şi a reduce la minim emisiile de CO (monoxid de 

carbon) a fost implementat un sistem care transportă aerul încălzit în 

interiorul camerei de combustie cu ajutorul unui difuzor din oţel 

inoxidabil (B) (fig. 4).  

 

AERUL NECESAR PENTRU CURĂŢAREA GEAMULUI: Un sistem 

special de orificii executate în partea interioară a ramei uşiţei 

glisante permite intrarea unui strat de aer care împiedică depunerea 

particulelor de combustie pe geam şi murdărirea acestuia.  

Grătarele de reglare sunt în număr de patru: două situate în partea 

de sus (1-2), unul la stânga (3) şi unul la dreapta (4).  

 

Pentru a regla debitul de aer procedaţi în felul următor (fig. 5):  

- Coborâţi la maxim uşiţa glisantă. 

- Cu ajutorul cheiţei din dotare deschideţi uşiţa la „Vasistas” 

(vedeţi paragraful 9.3 fig. 9-10). 

- Cu ajutorul unei şurubelniţe în cruce deşurubaţi şuruburile 

care fixează grătarele şi deplasaţi-le astfel încât să reglaţi 

deschiderea orificiilor (fig. 5).  

- Efectuaţi reglajul după care înşurubaţi la loc toate 

şuruburile.  

 

 
 

 

8.1 Punerea în funcţiune 

 

Înainte de a pune termoşemineul în funcţiune, verificaţi următoarele aspecte:  

 

• Dacă autocolantul a fost înlăturat. În caz contrar dezlipiţi-l (înlăturaţi şi resturile de lipici) de pe geamul ceramic, utilizând 

detergenţi speciali (non-abrazivi) înainte de a aprinde focul.  

• Pentru a avea o combustie optimă utilizaţi DOAR lemn matur şi foarte bine uscat (acesta trebuie să ardă cu flacără mare).   

Stânga 

deschis 

Dreapta 

închis 
Cheiţă 

Reducere 

debit aer 

 

Creştere 

debit aer 
Tijă de reglare 

grătar 
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-8- Instrucţiuni de utilizare 

 

• Nu folosiţi lemn de răşinoase sau materiale care conţin substanţe plastice care sunt dăunătoare mediului şi, în plus, pot 

înfunda coşul de evacuare a gazelor arse.  

 

• Atenţie! Dat fiind faptul că camera de combustie este realizată din material refractar ECOKER®, pentru a evita ruperea 

sau fisurarea acesteia, vă recomandăm ca primele patru, cinci aprinderi să se facă cu foc moderat şi nu mai mult de 30 de 

minute, lăsând componentele din material refractar să se răcească complet între o aprindere şi alta. Efectuaţi o nouă 

aprindere (lent şi progresiv) până când se ajunge la cantitatea maximă prevăzută de combustibil (vedeţi paragraful 4.3) şi 

menţinând acest regim cel puţin două ore. Acest fapt va permite obţinerea 

unei temperaturi optime a elementelor din material refractar şi utilizarea mai 

îndelungată a acestora chiar şi la temperaturi ridicate. 

 

• În timpul primelor aprinderi pot apărea mirosuri neplăcute şi emisii de fum 

datorate încălzirii camerei de combustie şi a tuburilor de evacuare a gazelor 

arse. Acest fapt nu reprezintă niciun pericol. Este suficient să aerisiţi 

încăperea.  

 

• Asiguraţi fluxul maxim de aer primar deschizând complet supapa corespunzătoare (de la dispozitivul de comandă).  

 

Pentru a aprinde termoşemineul respectaţi următoarele instrucţiuni: 

 Ridicaţi uşiţa glisantă.  

 Introduceţi o cantitate moderată de lemn uscat şi fin în centrul planului de foc (fig. 6).  

 Aprindeţi focul şi lăsaţi uşiţa ridicată pentru a permite intrarea unui flux de aer sporit necesar iniţierii combustiei.  

 Închideţi uşiţa dar lăsaţi-o crăpată între 4 şi 6 cm fapt ce va duce la o creştere notabilă a vitezei fluxului de aer (aşa-

zisul efect de forjare) aptă să determine supra-alimentarea combustiei şi să favorizeze arderea completă a lemnului. 

Această fază trebuie să dureze doar câteva minute (circa 4 minute). La final coborâţi uşiţa.  

 

 

- Nu utilizaţi lichide inflamabile şi explozibile pentru a aprinde focul (alcool, benzină, etc.). 

- Nu stingeţi focul cu apă.  

- Aparatul nu trebuie utilizat ca incinerator.  

- Nu utilizaţi combustibil care nu este recomandat.  

 

 

8.2 Alimentarea cu combustibil  

 

- În timpul funcţionării normale atât structura cât şi geamul ating 

temperaturi ridicate existând pericolul de a vă provoca arsuri (fig. 

7).  

 

- În timpul funcţionării, pentru a avea control total asupra combustiei şi 

randamentului, uşiţa trebuie să fie perfect închisă (lăsată în jos). Aceasta poate 

fi deschisă doar pentru operaţiile de alimentare cu combustibil şi doar pentru 

scurt timp.  

 

- Este de preferat să nu introduceţi o cantitate mare de lemn dintr-o dată. La 

paragraful 4.3 vă sunt indicate cantităţile maxime de lemn care trebuie ars într-

un anumit interval de timp. Respectaţi aceste cantităţi şi împărţiţi-le în 2, 3 

reprize de încărcare.  

 

ATENŢIE: Lemnul se pune sprijinit NU se aruncă în camera de combustie. 

În caz contrar elementele de material refractar se pot rupe.  

 

NU DA 



10 

-8- Instrucţiuni de utilizare 

 

8.3 Utilizarea telecomenzii (atunci când este instalat kit-ul de tiraj forţat)  

 

Atunci când este instalat kit-ul de tiraj forţat, funcţionarea termoşemineului este 

controlată şi gestionată de o unitate de control electronic care prin intermediul 

unei sonde speciale detectează temperatura aerului din schimbătorul de căldură 

activând şi reglând automat viteza ventilatorului din dotarea termoşemineului şi 

a celor două ventilatoare auxiliare opţionale (duze motorizate EOLO) funcţie de 

temperatura detectată.  

Utilizatorul poate gestiona şi controla funcţionarea sistemului prin intermediul 

telecomenzii din imaginea alăturată.  

 

Pentru a activa telecomanda apăsaţi oricare dintre taste şi la cerere apăsaţi de 

două ori tasta 1 (SET); telecomanda se aprinde şi afişează ecranul principal.  

 

 

 

Pe primul rând este afişată ziua săptămânii (luni), ora curentă (09:13) şi 

temperatura camerei detectată de telecomandă (22°C). 

Pe al doilea rând este afişată temperatura aerului din schimbătorul de căldură al termoşemineului, temperatură care este 

detectată de sonda de temperatură (T. Aer 34°C).  

Pe rândul al treilea este afişată starea ventilatorului termoşemineului ( ), modalitatea de funcţionare (Prop) şi viteza pe 

care o are la momentul respectiv (OFF).  

Notă: După 40 de secunde de la apăsarea ultimei taste, ecranul telecomenzii se stinge automat pentru a economisi 

energia bateriei de alimentare iar pentru a-l reporni este suficient să apăsaţi oricare dintre taste.  

 

Pentru a accesa fereastra din care puteţi alege modalitatea de funcţionare, apăsaţi tasta 4 

(Modalitate). Alegeţi apoi modalitatea dorită: Manual, Automat sau Proporţional utilizând tasta 2 

(Creştere) şi tasta 3 (Reducere). Pentru a reveni la ecranul principal aşteptaţi câteva secunde şi 

apăsaţi tasta 1 (SET).  

 

Pentru a accesa fereastra din care puteţi alege viteza ventilatorului din dotarea termoşemineului 

apăsaţi tasta 5 (Viteză). Alegeţi apoi viteza dorită: între 0÷10 (în Manual) sau între 1÷10 (în Automat) 

utilizând tasta 2 (Creştere) şi tasta 3 (Reducere).  

Notă: Dacă a fost setat modul de funcţionare Proporţional, reglarea vitezei nu este posibilă.  

Pentru a reveni la ecranul principal aşteptaţi câteva secunde şi apăsaţi tasta 1 (SET).  

 

 

Modul de funcţionare Manual: Ventilatorul termoşemineului funcţionează la viteza setată manual 

(0÷10) indiferent de temperatura pe care o are aerul în schimbătorul de căldură.  

 

Siguranţa în modul de funcţionare Manual: Dacă în condiţiile în care focul este aprins în 

termoşemineu ventilatorul este lăsat oprit sau funcţionează cu viteză scăzută iar temperatura aerului 

din schimbătorul de căldură atinge sau depăşeşte valoarea de 150°C, ventilatorul este reglat 

automat la viteza 8 (P8) pentru a se evita supraîncălzirea excesivă a termoşemineului. În partea de 

jos a ecranului este afişat mesajul Alta Temp. (Temperatură ridicată). Când temperatura scade din 

nou sub 140°C, termoşemineul revine în modul de funcţionare normal (Manual).  

 

 

Modul de funcţionare Automat: Ventilatorul termoşemineului este pornit la viteza setată manual 

(0÷10) în mod automat atunci când temperatura pe care o are aerul în schimbătorul de căldură 

atinge sau depăşeşte valoarea de 60°C.  

 

 

 

Când temperatura scade din nou sub 58°C, ventilatorul este oprit în mod automat.  

 

Tasta 1 = Setări 

Tasta 2 = Creştere  

Tasta 3 = Reducere 

Tasta 4 = Modalitate 

Tasta 5 = Viteză 

 

Apăsaţi 

SET 

de 2 ori 
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Siguranţa în modul de funcţionare Automat: Dacă temperatura aerului din schimbătorul de căldură 

atinge sau depăşeşte valoarea de 150°C, ventilatorul este reglat automat la viteza 8 (P8) pentru a se 

evita supraîncălzirea excesivă a termoşemineului. În partea de jos a ecranului este afişat mesajul Alta 

Temp. (Temperatură ridicată). Când temperatura scade din nou sub 140°C, termoşemineul revine în 

modul de funcţionare normal (Manual).  

 

Modul de funcţionare Proporţional: Ventilatorul termoşemineului este pornit în mod automat atunci 

când temperatura pe care o are aerul în schimbătorul de căldură atinge sau depăşeşte valoarea de 

60°C. Viteza acestuia este reglată de asemenea automat proporţional cu temperatura aerului din 

schimbătorul de căldură; de la 60 la 71°C = P1, de la 72 la 83°C = P2, de la 84 la 95°C = P3, de la 96 

la 107°C = P4, de la 108 la 119°C = P5, de la 120 la 131°C = P6, de la 132 la 143°C = P7 şi peste 

144°C = P8.  

Notă: În modul de funcţionare Proporţional viteza maximă este la 8 (P8).  

Când temperatura scade din nou sub 60°C, ventilatorul este oprit în mod automat.  

 

Meniul utilizatorului: Din ecranul principal, prin apăsarea tastei 1 (SET) se intră în meniul utilizatorului 

format din 4 opţiuni. Cu ajutorul tastelor 2 (Creştere) şi 3 (Reducere) puteţi selecta meniul dorit (cel 

marcat cu negru). Apăsaţi apoi tasta 1 (SET) pentru a intra în meniu.  

 

Meniul de setare dată şi oră: Cu ajutorul tastelor 2 (Creştere) şi 3 (Reducere) puteţi selecta câmpul 

pe care doriţi să îl modificaţi (cel marcat cu negru). Apăsaţi apoi tasta 1 (SET) pentru a intra în 

modificare (câmpul clipeşte).  

Modificaţi setarea cu ajutorul tastelor 2 (Creştere) şi 3 (Reducere) după care confirmaţi modificarea 

apăsând tasta 1 (SET) (câmpul nu mai clipeşte).  

Pentru a ieşi din meniu apăsaţi tasta 5 (Viteză).  

 

 

Meniul de setare limbă: Cu ajutorul tastelor 2 (Creştere) şi 3 (Reducere) puteţi selecta limba de 

comunicare dorită (câmpul clipeşte). Apăsaţi apoi tasta 1 (SET) pentru a confirma.  

Din acest moment, pe ecranul telecomenzii toate mesajele vor fi afişate în limba pe care aţi selectat-o.  

 

 

 

Meniu Radio: Acest meniu este compus din 4 opţiuni. Cu ajutorul tastelor 2 (Creştere) şi 3 (Reducere) 

puteţi selecta meniul dorit (cel marcat cu negru). Apăsaţi apoi tasta 1 (SET) pentru a intra în meniu.  

 

 

Meniul Radio/Test Radio: Prin efectuarea acestui test se verifică dacă telecomanda (din poziţia în 

care se găseşte sau în care a fost instalată) comunică corect cu unitatea de control electronic a 

termoşemineului; dacă numărul de erori (Er) rămâne circumscris la câteva unităţi înseamnă că 

respectiva comunicare este corectă. Dacă în schimb numărul de erori este mai mare de zece, 

comunicarea se face în mod dificil (telecomanda se află la distanţă prea mare, există obstacole, 

poluare electromagnetică, etc.).  

Meniu Radio/Învăţare meniu: Acest meniu este rezervat personalului tehnic şi este protejat cu cod de 

acces (parolă).  

Meniu Radio/Modificare cod: În cazul în care există şi alte echipamente (termoşeminee sau sobe) 

care utilizează acelaşi sistem de comunicaţie radio sau în cazul în care comunicaţia radio este 

defectuoasă se va schimba „codul” de comunicaţie radio dintre telecomandă şi unitatea de control 

electronic a termoşemineului.  

Procedura: Utilizaţi tastele 2 (Creştere) şi 3 (Diminuare) pentru a selecta un alt cod (diferit de cel 

standard). Întrerupeţi alimentarea cu curent electric a unităţii de control electronic a termoşemineului 

iar după câteva minute reconectaţi termoşemineul la curent. Imediat după (în interval de câteva 

secunde) apăsaţi tasta 1 (SET) a telecomenzii; pe display apar consecutiv mesajele Apprendimento in 

corso... (Învăţare în curs) şi Apprendimento Riuscito (Învăţare încheiată cu succes).  

Meniu Radio/Standard Radio: Atunci când nu utilizaţi termoşemineul (de exemplu în timpul verii) 

dezactivaţi complet telecomanda pentru a economisi energia bateriilor de alimentare. 

Din meniul Standby Radio apăsaţi tasta 1 (SET).  
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Meniu sistem: Acest meniu este rezervat personalului tehnic şi este protejat cu cod de acces (parolă).  

Ventilatoare auxiliare: În cazul în care au fost instalate unul sau două ventilatoare auxiliare opţionale (duze motorizate 

EOLO), tehnicianul care instalează termoşemineul va modifica câteva setări în Meniul Sistem pentru a activa gestionarea 

celor două ventilatoare prin telecomandă.  

Ecranul principal al telecomenzii va include două rânduri noi.  

Pe rândul al patrulea este afişată starea ventilatorului nr. 2 (2 ), modul în care acesta funcţionează 

(Aut) şi viteza pe care o are în acel moment (OFF).  

Pe rândul cinci este afişată starea ventilatorului nr. 3 (3 ), modul în care acesta funcţionează (Man) 

şi viteza pe care o are în acel moment (P3).  

Notă: Pentru fiecare din cele trei ventilatoare există posibilitatea alegerii unor modalităţi şi viteze de 

funcţionare diferite.  

În meniul utilizatorului există două opţiuni noi de gestionare a funcţionării celor două ventilatoare 

auxiliare: Încălzire 2 şi Încălzire 3.  

Cu ajutorul tastelor 2 (Creştere) şi 3 (Reducere) puteţi selecta meniul dorit (cel marcat cu negru). 

Apăsaţi apoi tasta 1 (SET) pentru a intra în meniu.  

 

Meniu Încălzire 2 (sau 3): Meniurile încălzire (2 sau 3) sunt compuse din 2 opţiuni; cu ajutorul tastelor 

2 (Creştere) şi 3 (Reducere) puteţi selecta meniul dorit (cel marcat cu negru). Apăsaţi apoi tasta 1 

(SET) pentru a intra în meniu.  

 

 

Meniu Încălzire 2 (sau 3)/Meniu Viteză: Cu ajutorul tastelor 2 (Creştere) şi 3 (Reducere) puteţi seta 

viteza dorită. Apăsaţi apoi tasta 1 (SET) pentru a confirma.  

 

 

Meniu Încălzire 2 (sau 3)/Modul Operativ: Cu ajutorul tastelor 2 (Creştere) şi 3 (Reducere) puteţi 

seta modalitatea dorită. Apăsaţi apoi tasta 1 (SET) pentru a confirma.  

Notă:   Modalităţile de funcţionare şi vitezele ventilatoarelor 2 şi 3 sunt aceleaşi cu cele ale 

ventilatorului 1.  

 

Comunicare radio întreruptă: Atunci când telecomanda nu reuşeşte să comunice prin radio cu unitatea de control 

electronic a termoşemineului este afişat mesajul de anomalie No Segnale/Fără semnal.  

În acest caz se va verifica dacă telecomanda se află la o distanţă de maxim 7 metri de termoşemineu,  

bateriile telecomenzii sunt suficient încărcate, unitatea de control electronic a termoşemineului este 

conectată la curent şi dacă în telecomandă şi în unitatea de control electronic a fost setat acelaşi cod 

radio (vedeţi Meniul Radio/Modificare Cod).  

Această anomalie poate fi provocată şi de un nivel ridicat de poluare electromagnetică, de defectarea 

telecomenzii sau de cea a unităţii de control electronic din dotarea termoşemineului.  

 

Înlocuirea bateriilor care alimentează telecomanda 

Pentru a înlocui bateriile (atunci când sunt descărcate) deşurubaţi cele patru şuruburi 

de fixare a capacului posterior al telecomenzii şi scoateţi capacul.  

Scoateţi apoi suportul în care sunt fixate bateriile, scoateţi şi bateriile descărcate şi 

instalaţi la loc alte două baterii de tipul AA (Stilo) de 1,5 Volt respectând polaritatea.  

Puneţi la loc suportul cu baterii şi fixaţi capacul posterior al telecomenzii.  

 

 

 

Eliminarea corectă a bateriilor produsului 

(Se aplică în ţările Uniunii Europene precum şi în alte ţări europene cu sisteme de furnizare diferenţiată a 

bateriilor). Semnul menţionat pe baterie, în documentaţie sau pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui 

produs NU vor fi eliminate împreună cu alte deşeuri casnice la sfârșitul ciclului de viaţă. Atunci când sunt 

indicate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că respectiva baterie conţine mercur, cadmiu sau 

plumb în cantităţi care depăşesc nivelele de referinţă ale directivei UE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt 

eliminate în mod corect, aceste substanţe pot prejudicia sănătatea oamenilor şi mediul înconjurător.  

Pentru a proteja sursele naturale şi a favoriza reutilizarea materialelor, separaţi bateriile de alte tipuri de deşeuri şi reciclaţi-

le utilizând sistemul de colectare gratuită prevăzut în zona în care locuiţi.  
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9.1 Informaţii generale cu privire la lucrările de întreţinere  

 

Pentru a asigura corecta funcţionare şi utilizare a termoşemineului este suficient să efectuaţi câteva operaţii simple de 

control şi curăţenie generală. În capitolul de faţă vă sunt oferite toate informaţiile necesare pentru a efectua aceste operaţii 

în condiţii de maximă siguranţă.  

Înainte de a efectua oricare dintre operaţiile de întreţinere, procedaţi în felul următor:  

 

 

1. Termoşemineul trebuie oprit şi lăsat să se răcească.  

2. În timpul operaţiilor de întreţinere doar tehnicianul care efectuează operaţiile de întreţinere se va 

afla în apropierea termoşemineului.  

3. Înainte de a efectua oricare dintre operaţiile de întreţinere manualul va fi citit cu mare atenţie.  

4. Nu se vor efectua niciodată operaţiile asupra cărora nu se are certitudinea că sunt corecte.  

 

 

9.2 Lucrări de întreţinere zilnice  

 

Curăţarea planului de ardere/foc: Scoateţi cenuşa de pe planul de ardere realizat din material refractar.  

Modalitatea de acţionare: Această operaţie se va efectua după ce termoşemineul a fost stins şi a fost lăsat să se 

răcească.  

Atenţie! În interior cenuşa poate conţine jăratic. Înainte de arunca cenuşa, asigurați-vă că jăraticul s-a stins complet.  

Recomandări: Păstrarea în condiţii de curăţenie a planului de ardere asigură o combustie mai bună.  

 

9.3 Lucrări de întreţinere de efectuat la 2 - 3zile  

 

Curăţarea geamului: Eliminaţi praful depus pe geam.  

Modalitatea de acţionare: Pentru a curăţa geamul procedaţi în felul următor:  

 

- Coborâţi uşiţa glisantă până când aceasta este închisă complet. 

  

- Cu ajutorul cheiţei din dotare, rotiţi cele două şuruburi care blochează 

uşiţa glisantă (fig. 9).  

 

- Cu aceeaşi cheiţă prindeţi pivotul central situat deasupra cadrului uşiţei 

(sistem Vasistas) şi trageți-l uşor spre dvs. (fig. 10).  

 

După ce aţi coborât total uşiţa puteţi curăţa geamul cu ajutorul unei cârpe care nu 

lasă scame şi detergenţi speciali care nu conţin substanţe abrazive.  

Nu utilizaţi bureţi abrazivi. Aceştia pot zgâria geamul în mod iremediabil.  

 

Finalizaţi curăţarea geamului după care fixaţi uşiţa la loc în felul următor:  

A: Împingeţi cu grijă geamul până când se aude un zgomot (fig. 11).  

B: Coborâţi geamul în locaşul său din structura şemineului (fig. 11).  

Deschideţi 

 
Deschideţi 
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C: Fixaţi geamul înşurubând cele două şuruburi cu ajutorul cheiţei (fig. 12).  

 

 

 

 

 

 

9.4 Lucrări de întreţinere de rutină (funcţie de utilizare)  

 

Curăţarea peretelui din material refractar: Îndepărtaţi depunerile de funingine de pe pereţii din material refractar cu 

ajutorul unei perii sau a unui obiect similar.  

Recomandări: Pentru a reduce pe cât posibil aceste depuneri de funingine nu folosiţi lemn umed sau răşinos.  

N.B.: Curăţarea deflectoarelor interne (explicată în Manualul pentru personalul tehnic) şi a coşului de evacuare va fi făcută 

de personalul calificat.  

 

 

-10- Eliminarea  
 

10.1 Demontarea şi dezmembrarea  

 

Eliminarea corectă a produsului (deşeuri electrice şi electronice)  

(Se aplică în ţările Uniunii Europene precum şi în alte ţări europene cu sisteme de colectare separată a 

deşeurilor).  

Acest simbol, aplicat pe produs sau pe ambalaj, indică faptul că produsul NU trebuie considerat un deşeu 

menajer normal. Pentru a nu prejudicia sănătatea oamenilor şi mediul înconjurător printr-o eliminare 

neadecvată a deşeurilor vă rugăm să separaţi acest produs de alte tipuri de deşeuri şi să îl reciclaţi în mod 

responsabil pentru a favoriza astfel reutilizarea susţinută a resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt invitaţi să 

contacteze magazinul de la care a fost achiziţionat produsul sau biroul local competent pentru a primi toate informaţiile 

necesare cu privire la colectarea diferenţiată şi reciclarea acestui tip de produs. Utilizatorii persoane juridice sunt invitaţi să 

îşi contacteze furnizorul în vederea verificării termenilor şi condiţiilor stipulaţi prin contractul de achiziţie. Acest produs nu va 

fi eliminat împreună cu alte deşeuri comerciale.  

 

10.2 Demontarea în vederea mutării  

 

Atunci când doriţi să demontaţi termoşemineul pentru a-l muta în alt loc procedaţi după cum urmează:  

- Înainte de a proceda la demontarea acestuia scoateţi ştecherul din priză.  

- Demontarea se va face fie de către personalul calificat fie de către firma producătoare. O atenţie deosebită se va 

acorda separării şi identificării (marcării) tuturor componentelor.  

- Demontarea ordonată asigură remontarea în condiţii de deplină siguranţă.  

- Toate materialele vor fi depuse în locuri uscate şi la adăpost de factorii atmosferici.  

- Înainte de a proceda la remontarea termoşemineului  asiguraţi-vă că materialele din componenţa acestuia nu au 

fost deteriorate.  

 

Deşi geamul ceramic rezistă la temperaturi înalte, 

este totuşi fragil. Nu îl trântiţi. 

Închideţi 

 
Închideţi 
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Inconvenient  Cauza  Soluţia  

Uşiţa nu finalizează cursa 
în coborâre sau în urcare.  

1. Instalarea s-a făcut în mod 
necorespunzător.  

1. Contactaţi serviciul de asistenţă tehnică.  

Geamul se murdăreşte 
excesiv.  

1. Coş de evacuare fum impropriu.   
 
2. Lemnul utilizat este umed.  
3. Grătarele de aer spălare geam sunt 
închise sau blocate.  

1. Verificaţi dacă caracteristicile coşului de 
evacuare sunt cele prevăzute.  
2. Utilizaţi doar lemn foarte bine uscat.  
3. Verificaţi dacă grătarele de aer se deschid 
în mod corect şi dacă sunt curate.  

Depuneri excesive pe 
pereţii interni ai 
termocăminului 

1. Coş de evacuare fum impropriu.   
 
2. Lemnul utilizat este umed.  
3. Sunt utilizaţi combustibili necorespunzători 
(lemn lăcuit, compensat, etc.).  
4. Combustie prea lentă cu temperaturi 
scăzute.  

1. Verificaţi dacă caracteristicile coşului de 
evacuare sunt cele prevăzute.  
2. Utilizaţi doar lemn foarte bine uscat.  
3. Utilizaţi doar lemn foarte bine uscat.  
 
4. Utilizaţi doar bucăţi de lemn de mici 
dimensiuni.  

Supraîncălzirea 
termoşemineului  

1. Sarcină de lemn excesivă. 
 
 
 
 
2. Poziţia elementelor de deviere a fumului 
(realizate din oţel) este incorectă.  

1a – Deschideţi uşiţa şi îndepărtați bucăţile 
de lemn între ele pentru a reduce flacăra. 
Nu mai introduceţi lemne.  
1b – Închideţi intrarea de aer primar cu 
ajutorul cheiţei.  
2. Cereţi personalului calificat mutarea şi 
schimbarea poziţiei elementelor de deviere 
a fumului.  

(Doar cu kit-ul de tiraj 
forţat)  
Unitatea de control 
electronic nu primeşte 
semnal de la telecomandă  

1. Baterie telecomandă descărcată.  
 
2. Siguranţă de protecţie arsă.  
3. Telecomanda nu comunică cu unitatea de 
control electronic.  
4. Sunt prezente deranjamente 
electromagnetice.  

1. Controlaţi bateria şi dacă este nevoie 
înlocuiţi-o.  
2. Contactaţi serviciul de asistenţă tehnică.  
3. Schimbaţi codul telecomenzii.  
 
4. Schimbaţi codul telecomenzii. 

(Doar cu kit-ul de tiraj 
forţat)  
Ventilatorul nu porneşte 

1. Curentul electric este întrerupt.  
2. Cablul de alimentare este deconectat. 
3. Siguranța de protecţie este arsă. 
4. Unitatea de control electronic sau 
ventilatorul sunt defecte.  
5. Sonda funcţionează defectuos. 
6. Condensatorul nu funcţionează.  

1. Refaceţi alimentarea cu energie electrică.  
2. Conectaţi cablul de alimentare.  
3. Contactaţi serviciul de asistenţă tehnică. 
4. Contactaţi serviciul de asistenţă tehnică. 
 
5. Contactaţi serviciul de asistenţă tehnică. 
6. Contactaţi serviciul de asistenţă tehnică. 

(Doar cu kit-ul de tiraj 
forţat)  
Ventilatorul porneşte cu 
întârziere  

1. Setarea unităţii de control electronic este 
greşită.  

1. Contactaţi serviciul de asistenţă tehnică. 

 

Notă: Vopseaua prezentă iniţial pe pereţii din fontă și oţel din interiorul camerei de ardere, are numai o funcţie de protecţie 

a pereţilor împotriva oxidării pe perioada depozitării şi a transportului. După câteva aprinderi iniţiale, vopseaua tinde să ardă 

și să se exfolieze putând fi îndepărtată cu ușurinţă, dacă este necesar, lăsând astfel pereţii perfect curaţi. Astfel, pereţii nu 

mai sunt supuşi oxidării datorită efectului protector al fumului.  
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Anexă 

Copia pentru cumpărător se lasă anexată la manualul de utilizare 

 

Certificat de corectă instalare şi realizare a omologării 

 

Client_____________________   Telefon________________________ 

 

Str. _______________________  Cod poştal _____________________ 

 

Oraş _____________________   Provincia ______________________ 

 

Timbrul distribuitorului   Timbrul instalatorului 

      Prenume ______________________ 

      Nume _________________________ 

      Adresa: ________________________ Cod poştal ______ 

      Localitate _______________________ Telefon ________ 

 

Data predării _________________  Document predare ________________ 

 

Aparat model _________________  Matricolă ______________  An ____________ 

 

Clientul declară, după încheierea instalării aparatului, că lucrările au fost efectuate respectând toate regulile şi instrucţiunile acestui 

manual de utilizare. Declară, de asemenea, că a văzut faptul că centrala funcţionează corect şi a luat la cunoştinţă indicaţiile privind 

corecta folosire şi corecta întreţinere a aparatului. 

 

Semnătura clientului    Semnătura distribuitorului/instalatorului 

__________________    _______________________________ 

 

 

 

Copia ce se trimite către CLAM cu certificatul de garanţie 

 

Certificat de corectă instalare şi realizare a omologării 

 

Client_____________________   Telefon________________________ 

 

Str. _______________________  Cod poştal _____________________ 

 

Oraş _____________________   Provincia ______________________ 

 

Timbrul distribuitorului   Timbrul instalatorului 

      Prenume ______________________ 

      Nume _________________________ 

      Adresa: ________________________ Cod poştal ______ 

      Localitate _______________________ Telefon ________ 

 

Data predării _________________  Document predare ________________ 

 

Aparat model _________________  Matricolă ______________  An ____________ 

 

Clientul declară, după încheierea instalării aparatului, că lucrările au fost efectuate respectând toate regulile şi instrucţiunile acestui 

manual de utilizare. Declară, de asemenea, că a văzut faptul că centrala funcţionează corect şi a luat la cunoştinţă indicaţi ile privind 

corecta folosire şi corecta întreţinere a aparatului. 

 

Semnătura clientului    Semnătura distribuitorului/instalatorului 

__________________    _______________________________ 
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Note 
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Orizzonte
 

 

CLAM Soc. Coop.  

 

Zona Industrială – Strada A. Ranocchia, 11 

06055 Marsciano (PG) – Italia 

tel. + 39 075 874001 – fax + 39 075 8742573 

http://www.clam.it 

e-mail: assistenza@clam.it 
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