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Prezentare 

 
 
Stimate client, mulţumindu-vă pentru preferinţa pe care ne-aţi acordat-o prin alegerea produsului nostru, va invitam sa citiţi 
cu atenţie acest manual înainte de a începe instalarea. În el sunt incluse toate informaţiile necesare pentru o corectă 
instalare, modul de utilizare, curăţare, întreţinere etc. 
 
Manualului îi sunt, de asemenea, ataşate garanţia şi două fişe privind: 

 
INSTALAREA CORECTĂ ŞI OMOLOGAREA REALIZATĂ 
 

Aceste fişe trebuie completate şi semnate după realizarea instalării şi omologare, o fişă trebuie să rămână o parte 
integrantă a acestui manual, celălaltă trebuie să fie trimisă la compania producătoare, împreună cu garanţia.  
Păstraţi cu atenţie acest manual într-un loc adecvat, nu-l puneţi deoparte fără a-l citi, indiferent de experienţa 
anterioară. Câteva minute petrecute citind vă vor economisi timp şi efort mai târziu.  
 
Lipiţi aici eticheta echipamentului dumneavoastră: 
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-2-  GHID AL MANUALULUI 
 

 Acest manual a fost elaborat de către producător şi este o parte integrantă a echipamentului Termoşemineului.  

 Informaţiile conţinute se adreseaza personalului necalificat (fără experienţă) şi personalului calificat.  

 Acest manual defineşte scopul pentru care Termoşemineul a fost construit şi conţine toate informaţiile necesare 
pentru a garanta o instalare şi o utilizare corecte şi în siguranţă.  

 Informaţii tehnice suplimentare ce nu apar în acest manual sunt parte integrantă a dosarului tehnic constituit de 
CLAM - soc.coop. disponibil la sediul său.  

 Respectarea strictă a normelor cuprinse în acesta garantează siguranţa omului şi a Termoşemineului, economia 
în timpul utilizării şi o durată de funcţionare mai lungă.  

 CLAM - soc.coop. declară că Termoşemineul este în conformitate cu dispoziţiile legale ce transpun următoarele 
norme şi directive:  

- EN 13229 – Termoşeminee şi şeminee cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de probă 
- Directiva 89/336 CEE (Directiva EMC) şi amendamentele ulterioare 
- Directiva 2006/95 CEE (Directiva Tensiune Joasă) şi amendamentele ulterioare 

 
 Toate reglementările naţionale şi locale şi normele europene trebuie să fie respectate în timpul instalării. 
 

 Analiza atentă a riscurilor realizată de către CLAM - soc.coop. a făcut posibilă eliminarea celei mai mari părţi a 
riscurilor, cu toate acestea, este recomandat să respectaţi cu stricteţe instrucţiunile din acest document înainte de 
a face orice operaţiune. 

 Citiţi cu atenţie acest manual înainte de a începe instalarea, utilizarea sau orice intervenţie asupra 
Termoşemineului 

 Păstraţi cu grijă acest manual şi asiguraţi-vă că-l aveţi întotdeauna lângă Termoşemineu sau în aproapierea 
acestuia.  

 În timpul perioadei de garanţie, nicio componentă nu poate fi modificată sau înlocuită decât cu una originală, sub 
rezerva pierderii imediate a garanţiei. 

 Schemele şi desenele sunt furnizate cu titlu de exemplu; producătorul, având o politică de dezvoltare constantă şi 
actualizarea a produsului, poate face modificări fără notificare prealabilă. 

 Acest manual trebuie păstrat pentru întreaga perioadă de funcţionare a Termoşemineului, în caz de pierdere sau 
distrugere trebuie cerută o copie producătorului, indicând datele principale ale produsului (preţul va fi stabilit de 
către producător). 

 Toate dimensiunile din acest manual sunt date în mm.  
 

 Înaintea efectuării oricărui tip de intervenţie deconectaţi echipamentul de la reţeaua electrică. 
 



5/24 

 

-3- DATE DE MARCARE 
 
 
 
 
Pe Termoşemineu, înainte de a fi ambalat, sunt plasate o serie de plăcuţe 
care identifică, prin intermediul numărului de serie si al modelului, fiecare 
exemplar produs. Plăcuţele sunt de trei tipuri: 
 
Numărul 1 prezinta numărul de serie şi modelul, se găseşte şi pe ambalajul 

exterior. 
 
Numărul 2  prezinta numărul de serie şi modelul, se găseşte în interior lipită 

pe geam (autocolant), va trebui luată şi pusă în spaţiul special de la pagina 1 
a acestui manual. 
 
Numărul 3, poziţionată în partea din spate a Termoşemineului, include toate 

indicaţiile şi caracteristicile tehnice utile pentru instalare şi întreţinere.  
 
ATENŢIE: autocolantul, pe care se găsea plăcuţa 2, va fi înlăturat 
împreună cu eventualele resturi de lipici de pe sticla ceramică, utilizând 
detergenţi speciali (neabrazivi) înainte de aprinderea focului. 
 
 
 
 
 
 
 

Eticheta 1 

Eticheta 2 

Eticheta 3 
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-4- DATE TEHNICE 
 
Dimensiuni TERMOFAVILLA T/75 

PRO
: 

Lăţime mm 830 
Înălţime mm 1540 
Adâncime mm 650 
Suprafaţă plan foc mp. 0.32 
 
Dimensiuni TERMOFAVILLA T/85 

PRO
: 

Lăţime mm 930 
Înălţime mm 1680 
Adâncime mm 700 
Suprafaţă plan foc mp. 0.43 
 
 

 T/75 
PRO

 T/85 
PRO

 T/75 
PRO

 R 
SIX-DEX 

T/85 
PRO

 R 
SIX-DEX 

T/75 
PRO

 RS 
SIX-DEX 

T/85 
PRO

 RS 
SIX-DEX 

Puterea termochimică 29,4 Kw 34,5 Kw 29,4 Kw 34,5 Kw 29,4 Kw 34,5 Kw 

Putere termică 
nominală 

23,4 kW 27 kW 23,4 kW 27 kW 23,4 kW 27 kW 

Putere termică dată de 
apă (directă) 

17,1 kW 20,5 kW 17,1 kW 20,5 kW 17,1 kW 20,5 kW 

Putere termică cedată 
mediului 

6,3 kW 6,5 kW 6,3 kW 6,5 kW 6,3 kW 6,5 kW 

Randament 77,8% 79% 77,8% 79% 77,8% 79% 

Conţinut de CO la 13% 
O2 

0,07% 0,20% 0,07% 0,20% 0,07% 0,20% 

Tip de combustibil Lemn 

Consum de combustibil  6 kg/h 7,3 kg/h 6 kg/h 7,3 kg/h 6 kg/h 7,3 kg/h 

Volum ce poate fi 
încălzit 

până la 650 m3 
* 

până la 800 
m3 * 

până la 650 
m3 * 

până la 800 
m3 * 

până la 650 
m3 * 

până la 800 
m3 * 

Suprafaţă ce poate fi 
încălzită 

până la 230 m2 
** 

până la 280 
m2 ** 

până la 230 
m2 ** 

până la 280 
m2 ** 

până la 230 
m2 ** 

până la 280 
m2 ** 

Gură de aer Ø100 mm 

Gură de evacuare fum Ø250 mm 

Temperatură fum 240°C 232°C 240°C 232°C 240°C 232°C 

Debit fum 31,3 g/s 29,1 g/s 31,3 g/s 29,1 g/s 31,3 g/s 29,1 g/s 

Tiraj 11 Pa 11 Pa 11 Pa 11 Pa 11 Pa 11 Pa 

Presiunea de utilizare Presiunea atomsferică 

Conectare  instalaţia 
de încălzire 

1” 1” ¾” ¾” ¾” ¾” 

Conectare 
încărcătură/uz sanitar 

- - ½” ½” ½” ½” 

Capacitate apă 45 litri 52 litri 45 litri 52 litri 45 litri 52 litri 

Tensiune – Frecvenţa 
de alimentare  

230 V - 50 Hz 
 

Greutate 270 kg 314 kg 290 kg 334 kg 296 kg 340 kg 

 
*Considerând o nevoie energetică de 35 W pe m

3
 

**Considerând o înălţime a compartimentelor de 2,8 m  
 
Valorile măsurate au fost determinate în conformitate cu norma UNI EN 13229:2006 (inserţii şi cămine deschise alimentate 
cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de test) de Laboratorul IMQ Primacontrol.  
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-5- PRINCIPALELE COMPONENTE 
 
Schema prezinta numele fiecărei componente şi acest lucru ne va ajuta în citirea manualului. 
 
A. Unitate de control electronic (termostat) 
B. Gură de evacuare fum Ø250 mm 
C. Uşă de sticlă ceramizată 
D. Gură de aer pentru ardere Ø100 mm 
E. Legătură pentru a expedia imp. căldură. (Opţională stânga sau dreapta) 1" 
F. Gură aerisire 1" 
G. Orificiu pentru introducerea sondei pentru citirea temperaturii 
H. Legătură pentru revenirea imp. Căldură. 1"/ Încărcare vas de expansiune  
I.  Supapă motorizată pentru reglarea aerului de ardere 
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-6- ACCESORII OPŢIONALE 
 

6.1 – TermoAcqua DUO SC 3V (Cod. PK2303) 
 
Este un sistem de interfaţă hidraulic, controlat electronic de unitatea de control (termostat) a 
Termofavilla PRO, care permite coexistenţa în acelaşi sistem de încălzire a două surse de căldură: 

1. Termofavilla PRO-funcţionând cu vas de expansiune deschis, a cărui presiune de lucru 
este cea atmosferică. 

2. Centrala cu gaz, a cărei presiune de lucru este de 1,5 bari. 
Este format din: 
1 pompă 
1 supapă motorizată 
1 schimbător 34 plăci ¾ "  
 
 

6.2 – TermoAcqua DUO SC (Cod. PK2317) 
 
Este un sistem de interfaţă hidraulic, controlat electronic de unitatea de control (termostat) al 
Termofavilla PRO, care permite coexistenţa în acelaşi sistem de încălzire a două surse de căldură: 

3. Termofavilla PRO-funcţionând cu vas de expansiune deschis, a cărui presiune de lucru 
este cea atmosferică. 

4. Centrala cu gaz, a cărei presiune de lucru este de 1,5 bari. 
Este format din: 
1 pompă 
1 supapă motorizată 
1 supapă de reţinere  
 
 
 

6.3 – Rezervor din oţel inoxidabil (Cod. PK2318) 
 
Este format din: 
1 rezervor din oţel inoxidabil  
1 conductă internă de aerisire 
Capacitate de 30 litri. 
 
 
 
 

6.4 – Stâlpi de susţinere cu tub de conexiune pentru Termofavilla T/75 PRO (Cod. PK2319) 
 Stâlpi de susţinere cu tub de conexiune pentru  Termofavilla T/85 PRO (Cod. PK2320) 
 
Este format din: 
2 stâlpi de susţinere a rezervorului  
1 tub de conexiune a rezervorului  
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-7- MANIPULARE SI DEPOZITARE 
 
În acest capitol veţi găsi instrucţiunile necesare pentru a realiza corect operaţiunile de 
încărcare şi descărcare, manipularea produsului. Menţionăm că ambalajul poate fi 
deteriorat de acţiunea agenţilor atmosferici (ploaie, zăpadă, ...) fapt pentru care este 
necesară stocarea produsul în locuri uscate şi protejate (fig. 1). 
 
 
 
 
Se recomandă efectuarea operaţiilor de manipulare a 
dispozitivului de către persoane care se folosesc de 
obicei echipamente de ridicare în deplină conformitate 
cu reglementările în vigoare privind siguranţa. 
Persoana care manevrează echipamentele de 
ridicare va trebui să fie la o distanţă corespunzătoare 
faţă de partea ridicată şi să se asigure că nu există 
persoane sau a bunurilor expuse la o eventuală 
căderea a produsului. Acesta din urmă este echipat 
cu o paletă specială pentru ridicare.  
Efectuarea operaţiunii de descărcare se face cu un 
echipament adecvat de ridicare cu capacitate 
suficientă pentru greutatea echipamentului ambalat 
(fig. 2). Orientarea produsul ambalat trebuie să 
respecte indicatiile date de imaginile şi mesajele 
prezente pe ambalajul exterior (Fig. 3). 
Mişcările trebuie să fie lente şi continue pentru a evita 
ruperea cablurilor, lanţurilor etc ... 
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-8- SIGURANŢĂ 
 
Pentru a evita deteriorarea termoşemineului şi pericolele pentru cei care îl folosesc, este bine să se respecte următoarele 
reguli: 
 

 Verificaţi dacă există obstacole în coş înainte de repornire, după o perioadă prelungită de inactivitate. 

 În timpul funcţionării normale a produsului, uşa trebuie să fie mereu închisă. 

 Nu lăsaţi niciodată produse inflamabile în apropierea produsului, în scopul de a preveni incendiile şi / sau 
exploziile. 

 În caz de incendiu al echipamentului sau conductei de evacuare a fumului, opriţi-l imediat şi menţineţi uşa 
închisă, astfel încât să nu se intretine arderea. Contactaţi autorităţile responsabile (pompieri). 

 Permiteţi doar personalului calificat şi autorizat să efectueze întreţinerea şi reglarea.  

 Nu încercaţi niciodată să reparaţi singuri echipamentul, aceste acţiuni ar putea provoca daune grave. 

 În timpul lucrărilor de întreţinere de rutină, respectaţi cu instrucţiunile cuprinse în Cap. Întreţinere. 

 Se autorizează numai utilizarea de piese de schimb originale CLAM. 
 
Prin construcţie, echipamentul este capabil să funcţioneze, să fie reglat şi întreţinut fără ca aceste operaţiuni, efectuate în 
condiţiile prevăzute de producător, să reprezinte un risc pentru oameni. 
 
 

8.1 -  Dispozitivele de siguranţă 
 
Termoşemineul este rezultatul unei proiectări îndelungate şi a numeroase teste care au permis ca  CLAM să introducă pe 
piaţă un aparat de înaltă siguranţă, atât pentru operator, cât şi pentru mediul înconjurător. 
În continuare prezentăm unele dintre sistemele de siguranţă introduse în scopul de a face mai sigură şi mai plăcută 
utilizare. 

 
Uşă glisantă: Sticla-ceramica folosită poate asigura o rezistenţă la căldură până la 800°C. Uşa este, de asemenea, 

echipată cu garnituri (interschimbabile) din fibre de sticlă, care asigură o închidere ermetică a a camerei de combustie. 
ATENŢIE: În timpul funcţionării, întreaga uşa de sticlă ceramică atinge temperaturi ridicate;  atingerea (fără dispozitive de 
siguranţă individuale) poate provoca arsuri grave. Vă recomandăm să avertizaţi pe toată lumea, mai ales copiii.  
 
Supapa motorizată: Supapa motorizată ce reglează intrarea aerului de ardere are deschiderea şi reglarea continue (0 – 

100%) şi poate fi reglată manual sau automat ( în funcţie de temperatura apei în interiorul termoşemineului) pentru a 
optimiza durata arderii, randamentul şi consumul. 
În cazul unor condiţii de funcţionare critice (temperatură sau presiune a apei prea ridicate), supapa va fi reglată automat 
pentu a elimina condiţiile critice. 
 
Supap by-pass şi supapa pentru fum: Deschiderea manuală a uşii declanşează automat deschiderea supapelor interne 

pentru ieşirea fumului. Acest dipozitiv evită evacuarea fumului în interior. 
 
Finisaje: Studiul atent a permis acoperirea perfectă a termoşemineelor cu un înveliş, evitând acumularea de puberi şi 

cenuşă. 
 
Semnal de alarmă: Orice situaţie de alarmă sau anomalie de funcţionare sunt semnalate de un dispozitiv acustic (prezent 

atât în unitatea de control, cât şi în panoul cu comenzi) şi un semnal vizual pe display-ul grafic al panoului cu comenzi cu o 
indicare exactă a tipului de alarmă sau a anomaliei respective). 
 
Schimbarea automată Menajer/ Încălzire: În logica de funcţionare a termoşemineului este prezent un automatism de 

siguranţă care, atunci când temperatura apei din interiorul termoşemineului atinge valoarea de 75ºC, cu 10ºC mai puţin 
decât valoarea maximă admisă (85ºC) schimbă automat funcţia Menajer cu cea de Încălzire. 
În cazul în care a fost selectată modalitatea de funcţionare Vară sau în cazul în care termoşemineul produce apă caldă 
menajeră, acest automatism permite dispersarea în instalaţia de încălzire a unui eventual exces de căldură produs, 
evitând fierberea apei şi o supraîncălzirea structurii echipamentului. 
 
Funcţia Antigel: Dacă temperatura apei din interiorul termoşemineului coboară sub 6ºC, se schimbă eventual supapa la 3 

calea de încălzire a termoşemineului şi se activează pompa pentru a amesteca apa din instalaţie şi a evita îngheţarea. 
 
Funcţia de Antiblocare a pompei: Chiar şi în perioadele în care termoşemineul nu este utilizat, este prevăzută activarea 

pompei la fiecare 24 de ore (pentru 10 secunde)pentru a evita blocarea rotorului acestuia ce ar putea să apară după 
perioade lungi de inactivitate. 
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-9- INSTALARE 
 
Instalarea, conectarea si verificarea bunei funcţionări a Termoşemineului, trebuie să fie efectuate de către personal 

calificat şi specializat, cu respectarea legislaţiei europene şi naţionale, a regulamentelor locale şi a instrucţiunilor de 
montare anexate. 
 
AVERTISMENT: Este exclusă orice responsabilitate a producătorului pentru pagubele cauzate persoanelor, 
animalelor sau lucrurilor, datorate unor erori de instalare, reglare, întreţinere şi utilizării necorespunzătoare a 
produsului. 
 

9.1 Ce anume se cere pentru o corectă instalare 
Înainte de a instala Termoşemineul este bine să ştiţi de ce anume este nevoie pentru a permite o instalare perfectă  
Alegeţi o locaţie în care să plasaţi Termoşemineul având în vedere să: 

 Asiguraţi racordarea la coşul de fum pentru eliminarea fumului.  

 Asiguraţi conectarea la un sistem hidraulic capabil de disipeze puterea termică maximă a Termoşemineului. 

 Asiguraţi conectarea la instalaţia electrică. 
NB: Instalaţia de alimentare electrică trebuie să aibă împământare. 
Ambele sisteme trebuie să fie realizate în conformitate cu reglementările în vigoare; CLAM nu îşi asumă nicio 
responsabilitate pentru daune cauzate de instalaţii inadecvate. 
Instalatorul trebuie să fi citit informaţiile din acest Manual de utilizare şi Întreţinere şi din Manualul Instalatorului.  
 

9.2 Poziţionare 
Termoşemineul trebuie să fie poziţionat după cum urmează: 

 Asiguraţi-vă că suprafaţa de susţinere poate suporta greutatea lui 
Termoşemineului (vedeţi datele tehnice). 

 Aşezaţi termoşemineul pe paviment într-o poziţie avantajoasă pentru 
conectarea la gura de aer şi, mai ales, la coş. (fig. 5) 

 Este important pentru siguranţa şi condiţiile de trai din locaţiile unde 

este instalat termoşemineul să se prevadă gura de aer pentru a 
permite schimbarea acestuia (UNI 10683). Gura de aer trebuie să 
ajungă la un perete care dă în exterior sau într-un mediu bine ventilat. 

 Prezenţa aspiratoarelor de aer în locul de instalare a produsului ar 
putea influenţa funcţionarea termoşemineului. 

 Toate termoşemineele pot fi instalate lângă un perete sau într-un colţ. 
Controlaţi distanţele dintre termoşemineu şi pereţii vecini (fig. 6). 
Atenţie: Dacă pereţii sunt realizaţi din materiale inflamabile, se 

recomandă respectarea distanţei minime de 100 mm şi izolarea 
adecvată a produsului. Dacă pereţii sunt din zidărie tradiţională, 
respectaţi distanţa de 20 mm. 
 

 Dacă pavimentul este făcut din materiale inflamabile, interpuneţi o 
placă de material (ex: oţel – sticlă) cu grosimea adecvată între 
termoşemineu şi paviment. 

 Poziţionarea termoşemineului poate varia şi în funcţie de înveliş. Pentru 
o exactă poziţionare a termoşemineului este nevoie să se ţină cont de 
înălţimea vetrei a eventualului înveliş care va fi montat. Termoşemineul 
are o înălţime minimă a vetrei de 230 mm. Această înălţime indică 
spaţiul existent între paviment şi şina termoşemineului. (fig. 7) 

 Patru rotiţe poziţionate la baza termoşemineului simplifică operaţiunile 
de poziţionare; în dotarea tuturor termoşemineelor există o serie de 
picioruşe reglabile (4) ce vor trebui instalate în momentul în care se 
determină poziţia finală. Operaţiunea va trebui să fie efectuată de mai 
multe persoane care cu mişcări foarte line vor trebui să încline 
termoşemineul, în timp ce o alta va trebui să înşurubeze picioruşele în 
lăcaşurile lor. 

 Cu o cheie fixă de 19 mm este posibilă reglarea picioruşelor astfel încât 
să se poată aşeza drept termoşemineul pe paviment (fig. 7). Pentru a 
nu compromite stabilitatea este necesar să nu se deşurubeze prea mult 
picioruşele.  

 

Coş de fum 
Evacuare fum 

Perete exterior 

Priză de aer 

D (pereţi inflamabili) = 100mm 
D (pereţi neinflamabili) = 80mm 
 

Rolă 

Picior 
reglabil 
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9.3 Admisia aerului din exterior 
Pentru a obţine o funcţionare corectă, aşezaţi termoşemineul într-un loc în care există suficient aer pentru ardere. Fluxul 
de aer trebuie să fie primit în mod indirect prin deschideri permanente (conform legii UNI 10683) făcute în pereţii ce dau 
spre exterior ai locaţiei şi care au următoarele caracteristici: 
 
A) să fie realizate în aşa fel încât să nu poată fi blocate nici din interior, nici din exterior; 
 
B) să fie protejate de grătare, plase de metal sau alt echipament de protecţie adecvat, cu condiţia să nu reducă secţiunea 
minimă, egală cu 100 cm

2
. 

 
Fluxul de aer poate fi, de asemenea, obţinut de la incintele adiacente cu condiţia ca acestea să primească aer din exterior 
şi să NU fi folosite ca dormitor şi baie, sau, în care nu există niciun pericol de incendiu, cum ar fi magazii, garaje, 
depozitare de materiale combustibile, în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Intrarea aerului de ardere din interiorul termoşemineului se face printr-un racord cu Ø100 mm, aşezat în spate, la care 
este conectată o ţeavă flexibilă din aluminiu şi grila de protecţie din PVC (livrate cu Termoşemineul).  
 
 

9.4 Tubul de evacuare a fumului 
 

Tubul de evacuare a fumului este unul dintre elementele cheie pentru buna 
funcţionare a termoşemineului. Cele mai bune sunt cele din oţel (inoxidabil 
sau acoperit cu aluminiu) pentru calitatea materialului, rezistenţă, durata în 
timp, uşurinţa curăţării şi întreţinerii. 
 
Termoşemineul este dotat cu o ieşire circulară pentru fum în partea 
superioară. Ieşirea pentru fum are un terminal conic la care va fi legat extern 
tubul de evacuare. 
Figura 8 arată două tipuri de conectare a termoşemineului cu tubul de 
evacuare: primul utilizează un tub fix, în timp ce al doilea foloseşte un tub 
telescopic. 
Se recomandă blocarea tubului în terminalul conic al termoşemineului cu 
silicon rezistent la căldură (1000ºC). 
Pentru selecţiunea şi înălţimea tubului respectaţi cu exactitate valorile din tabelul de mai jos: 
 

TERMOFAVILLA Înălţimea tubului de evacuare a fumului min. 4000 

Secţiune internă (mm) 

T/75 PRO 
T/85 PRO  □ 

250x250 

○ 
Ø250 

 
 

9.5 Hornul 
 

Instalarea corectă a hornului permite optimizarea funţionării 
termoşemineului. Figura 9 arată hornul antivânt; acesta trebuie să fie 
format dintr-un număr de elemente astfel încât secţiunii lor, la ieşire, să 
fie mereu dublă faţă de cea a tubului din care este făcut coşul. Hornul 
trebuie să fie poziţionat astfel încât să depăşească acoperişul cu circa 
500 mm şi să fie în plin vânt, după cum se arată în imagine. 
 
 
 

Coş fix Coş telescopic 
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9.6 Legături hidraulice (doar pentru instalatorii calificaţi) 
 

Legăturile şi întreţinerea componentelor hidraulice trebuie să fie încredinţate unui personal specializat având calificarea de 
instalator.  
Înaintea efectuării oricărei operaţiuni opriţi alimentarea cu apă. Toate operaţiunile trebuie să fie efectuate în siguranţă, în 
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. CLAM se consideră liberă de orice responsabilitate civilă sau penală 
pentru daunele cauzate lucrurilor şi/sau persoanelor datorate unor legături greşite. 
 
 

9.7 Conexiuni electice (doar pentru electricieni calificaţi) 
 

Cu termoşemineul este furnizată ca standard, o unitate de control electric (termostat) completă cu: cutie încastrată, sondă 
pentru citirea temperaturii (deja instalată numai pe modelele R şi  RS). 
 
AVERTISMENT: Unitatea de control electric (termostat) trebuie să fie instalată departe de surse de căldură. Pentru 

modelele R şi RS legătura cu conectorul aflat sub termoşemineu trebuie să fie efectuată urmând instrucţiunile din 
Manualul de scheme şi conexiuni electrice. 
În partea de sus faţă a unităţii de control electric este necesară 
instalarea unui întrerupător bipolar sau magnetotermic, ambele de 16 A 
(nu se află în dotare). 
Întrerupătorul bipolar trebuie să aibă o distanţă de deschidere a 
contactelor de cel puţin 3 mm.  
Întrerupătorul bipolar permite întreruperea tensiunii la panoul de 
comandă în siguranţă pe durata întreţinerii. 
Legăturile şi întreţinerea componentelor electrice trebuie să fie 
încredinţate unui personal specializat având calificarea de electrician.  
Înaintea efectuării oricărei operaţiuni încetaţi alimentarea cu 
electricitate. Toate operaţiunile trebuie să fie efectuate în siguranţă, în 
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. CLAM se consideră 
liberă de orice responsabilitate civilă sau penală pentru daunele 
cauzate lucrurilor şi/sau persoanelor datorate unor legături greşite. 
 
 

9.8 Învelişul 
 

Termoşemineele pot fi personalizate cu învelişuri realizate anume, prezente în gama CLAM sau realizate pe loc folosind 
materiale potrivite şi rezistente la solicitările termice. 
La instalarea învelişului trebuie, în mod necesar, să se ţină cont, în primul rând, de înălţimea minimă a vetrei 
termoşemineului, care este de 330 mm. 
 
IMPORTANT: Învelişul poate fi instalat doar după efectuarea tuturor legăturilor hidraulice, electrice, după poziţionarea 

Termoşemineului şi a coşului de fum. 
 
IMPORTANT: Instalaţi învelişul la cel puţin două zile după ce aţi efectuat umplerea totală a instalaţiei, astfel încât să se 

poată verifica corectitudinea legăturilor şi racordurilor hidraulice. 
 
Sfaturi utile: 

1. Termoşemineul este dotat cu picioruşe de reglare; rotindu-le cu o cheie potrivită este posibilă înălţarea sau 
coborârea acestuia. 

2. După stabilirea înălţimilor necesare, controlaţi cu o cumpănă ca termoşemineul să fie perfect drept. 
3. Poziţia termoşemineului faţă de pereţii adiacenţi este legată de tipul de înveliş care va fi folosit, fapt pentru care 

este necesar să se verifice întotdeauna fiecare piedică. 
Se recomandă să se realizeze învelişul părţii superioare cu gips-carton sau gips. Este util, în orice caz, 
practicarea în acesta a unei uşiţe pentru inspecţie închisă ermetic astfel încât să se poată introduce sonda de 
temperatură şi, eventual, rezervorul deschis. 

 
 

Întrerupător 
bipolar 

 Placa electronica 
(Termoregulator) 
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9.9 – Tipuri de instalare  
 

Termofavilla PRO + radiator                            Termofavilla PRO + centrală pe gaz + radiator 
 

 
 
 
Termofavilla PRO + centrală pe gaz + radiator + apă caldă menajeră 

 
 
 
Termofavilla PRO + centrală pe gaz + radiator + boiler 

 
 
Atenţie, la anumite tipuri de instalare trebuie să instalaţi versiunea Termofavilla PRO corespunzătoare, sau să folosiţi 
accesoriile opţionale corespunzătoare.  
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-10- INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
 
În acest capitol vor fi date instrucţiuni privind folosirea corectă a termoşemineului. Pentru a asigura un bun randament al 
termoşemineului, respectând în totalitate siguranţa, ar trebui să urmaţi instrucţiunile CLAM. Funcţionarea termoşemineului 
este extrem de simplă; vă sfătuim totuşi să consultaţi întotdeauna manualul înainte de a efectua orice operaţiune pe care 
nu o cunoaşteţi. 
Utilizarea şi reglarea parametrilor trebuie să fie încredinţate doar persoanelor adulte. 
 
Termofavilla PRO funcţionează exclusiv cu lemne, fiind proiectat 
pentru producerea de apă caldă menajeră şi/sau pentru alimentarea 
caloriferelor din locuinţă. Este dotat cu o cameră de combustie 
mare, închisă, în partea frontală, cu o uşiţă ce glisează vertical, 
retractabilă, cu vetroceramică rezistentă la mai mult de 800ºC. În 
timpul funcţionării, pentru un control optim al arderii şi, în 
consecinţă, al randamentelor, uşiţa trebuie să rămână perfect 
închisă; astfel acţionează supapa motorizată a aerului pentru 
combustie şi supapa by-pass a fumului, care obligă aerul, respectiv 
fumul, să treacă prin spaţiul de schimb aflat în interiorul părţii 
superioare. Deschizând uşiţa (fig. 12) pentru încărcarea cu lemn, 
supapele by-pass pentru fum se deschid automat, permiţând 
fumului să urce direct către coş, pe lângă peretele posterior al 
TERMOFAVILLA, cu scopul de a evita întoarcerea fumului la gura 
termoşemineului. 
 
Atenţie: Evitaţi întotdeauna să lăsaţi uşiţa deschisă pentru a 

provoca aşa-numitul efect de forjă,cu riscul de a supraîncălzi 
structura şi posibil de a o deteriora, pe aceasta, părţile electrice şi 
hidraulice. 
 
Aer de combustie 
Aer primar: Aer de combustie ce intră prin legătura cu exteriorul 

stabilită precedent, se încălzeşte prin intermediul parcursului intern 
al TERMOFAVILLA şi, în parte, ajunge în vatră, alimentând arderea 
lemnului. 
Aer secundar: Cealaltă parte a aerului de combustie, urcă până în 

partea superioară şi ajunge în camera de combustie după ce s-a 
încălzit prin schimbător, generând o a doua ardere. 
 
Reglarea aerului de combustie 

Este posibilă efectuarea unui reglaj manual al aerului de ardere 
primar în funcţie de condiţiile speciale de instalare (tiraj etc.), 
acţionând asupra grilajului de reglare aflat sub vatra din fontă (part. 
2 fig. 13). Accesul la grilaj este posibil ridicând grilajul pentru lemne 
şi vatra de fontă (part. 3 – 4 fig. 13). 
Când temperatura apei din interiorul schimbătorului din 
TERMOFAVILLA a ajuns 75ºC, panoul de comandă închide automat 
supapa motorizată de control pentru aerul de combustie. În aceste 
condiţii intră o cantitate minimă de aer care ajunge în partea 
superioară a camerei de ardere. 
 
Atenţie 

Pentru o corectă funcţionare a termoşemineului este necesar să 
controlaţi ca selectorul supapei motorizate (part. 1 fig. 13) să fie în 
poziţia R sau 1. 

 

Supapă fum 

Supapă 
by-pass 

Zonă 
secondară 
supraîncălzită 

Vas 
cenuşă 

Zonă primară 
supraîncălzită 

Supapă 
motorizată 

Aer 
curăţare 
sticlă 

Uşă 
glisantă 

Grilă reglare 
aer primar 
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10.1 Punerea în funcţiune 
 
Înainte de a pune în funcţiune termoşemineul este necesar să se ţină seama de unele indicaţii foarte importante: 

 Cutia pentru cenuşă trebuie să fie curată (vedeţi curăţarea cutiei pentru cenuşă, Cap. Întreţinere). 

 Nu trebuie să fie părţi sau elemente ale termoşemineului deteriorate, care îl pot face să devină periculos pe 
parcursul unei funcţionări normale. 

 Pentru a obţine o combustie optimă, lemnul trebuie să fie bine maturat şi uscat şi, în plus, trebuie să ardă mereu 
cu flacără vivace, evitandu-se deci arderile fără flacără. 

 Nu ardeţi lemn răşinos sau materiale conţinând mase plastice dăunătoare pentru mediu, care ar putea, de 
asemenea, înfunda schimbătorul sau coşul de fum. 

 Nu e recomandat să se facă o unică încărcare mare. Pentru cantităţile maxime pe oră de lemn de ars respectaţi 
datele tehnice din tabelele speciale, împărţind respectivele cantităţi în două sau trei încărcături. 

 
Avertismente: 

 Termoşemineul nu trebuie folosit ca incinerator, ci trebuie folosit doar combustibilul recomandat (lemn). 

 Este interzisă folosirea de alcool, benzină sau alte substanţe inflamabile pentru a aprinde focul. 

 Nu lăsaţi niciodată produse inflamabile în vecinătatea termoşemineului pentru evitarea incendiilor şi/sau 
exploziilor. 

 În caz de incendiere a termoşemineului sau a coşului, dezactivaţi-l imediat şi închideţi uşiţa pentru a nu alimenta 
arderea. Contactaţi autorităţile indicate (Pompierii). 

 Nu stingeţi niciodată focul cu jeturi de apă. 

 În timpul funcţionării, sticla şi mânerul uşii ating temperaturi ridicate; contactul (fără dispozitive de siguranţă 
individuale) poate provoca arsuri grave. Vă sfătuim să îi avertizaţi pe toţi, mai ales pe copii. 

 
Important: În momentul aprinderii, amintiţi-vă să puneţi întrerupătorul ON-OFF al întrerupătorului bipolar în poziţia ON. 

 
Pentru aprinderea termoşemineului, încărcaţi cu o cantitate nu foarte mare de lemne, subţiri şi uscate, aprindeţi focul, 
lăsând trapa ridicată pentru a permite un mai mare aflux de aer cerut la început pentru ardere. 
 
Ulterior, închideţi încet trapa, lăsând-o deschisă circa 4-6 cm; acest lucru va determina o creştere puternică a vitezei 
afluxului de aer (aşa-numitul efect de forjă) ce provoacă o supraalimentare a combustiei, favorizând astfel aprinderea 
completă a lemnului. Această fază trebuie să dureze doar puţine minute (circa 4), după care închideţi complet trapa. 
 
Ca pentru orice aparat de încălzire, prima ardere trebuie făcută progresiv şi în mod lent, cu scopul de a evita şocurile şi 
dilataţiile termice prea puternice ale fontei şi ale părţilor de oţel. Primele arderi  pot determina eventuale mirosuri datorate 
rezidurilor de lucru şi/sau evaporărilor cauzate de încălzire. Aceste efecte vor dispărea cu totul după o scurtă perioadă de 
folosire. 
 
 

10.2 – Reglarea aerului pentru curăţarea sticlei 
 

În timpul funcţionării este normal ca pe sticlă să se depună particule 
nearse. CLAM a introdus un sistem automat de curăţare a sticlei. 
Prin intermediul jeturilor de aer reglabile sticla este în mod constant 
curăţată în timpul funcţionării normale a termoşemineului. 
Pentru a efectua reglarea fluxului de aer este necesar să se coboare 
în totalitate hayonul şi să se rotească cu cheia din dotare şuruburile 
puse între uşă şi hayon, după cum este indicat în fig. 14. 
Mişcaţi şuruburile spre stânga pentru a avea un aflux de aer mai 
mare sau spre dreapta pentru un aflux de aer mai mic. 
 
NOTĂ: Vopseaua iniţial prezentă pe pereţii de oţel în interiorul camerei de combustie, are numai o funcţie de 
protecţie împotriva oxidării pentru perioada de păstrare în depozit şi de transport. După câteva aprinderi iniţiale, 
vopseaua tinde să ardă şi poate fi îndepărtată cu uşurinţă, dacă este necesar, lăsând astfel pereţii perfect curaţi şi 
nemaifiind supuşi la oxidare datorită efectului protector al fumului.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17/24 

 

10.3 - Folosirea unităţii de control electronic (termostat)  
 
 

Termostat  
Termofavilla PRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizarea tastelor 

 TASTA Funcţie Semnal acustic 
corespunzător 

 

T1 
Atunci când este apăsată pentru câteva secunde, vă permite să 
activaţi sau să dezactivaţi termostatul  

Aprindere: 1 bip 
Stingere: 1 bip 

T2 
În interiorul meniul, de fiecare dată când apăsaţi, scade setarea 
parametrilor selectaţi. Ţinând-o apăsată, după câteva secunde, 
începe testul de funcţionare al pompei P1 (TST).  

Scădere: 1 bip 
Test pompa P1: 1 bip 

T3 
În interiorul meniului, de fiecare dată când apăsaţi, creşte setarea 
parametrilor selectaţi. Ţinând-o apăsată, după câteva secunde, 
începe testul de funcţionare al pompei P2 (TST).  

Creştere: 1 bip 
Test pompa P2: 1 bip 

T4 
Permite accesul la meniul de utilizator de unde puteţi seta 
termostatele,  activa pompele P1 (1 apăsare) şi P2 (2 apăsări).  

Acces Meniu: 1 bip 

 

Indicaţiile lămpilor de control (LED) 

 LED Indicaţie 

 

OFF Termostatul este închis. 

P1 
Pompa P1 din circuitul hidraulic primar (Termoşemineu) este activă (dacă intraţi în 
meniul de utilizator prin apăsarea o dată a butonului T4, indicatorul luminos P1 clipeşte 
arătând faptul că setaţi termostatului pentru a activa pompa P1).  

P2 
Pompa P1 din circuitul hidraulic secundar (Instalaţia de încălzire) este activă (dacă 
intraţi în meniul de utilizator prin apăsarea de două ori a butonului T4, indicatorul 
luminos 2 clipeşte arătând faptul că setaţi termostatului pentru a activa pompa P2).  

AUX 
Contactul auxiliar pentru oprirea automată a oricărei centrale (cu gaz) adăugată este 
activ.  

V. AER 
Supapa care gestionează fluxul de aer primar a fost închisă pentru a reduce arderea 
(temperatura apei din cazanul termoşemineului a atins sau a depăşit 75 ° C).  

FLUX 
Aprinderea unei liniuţe în partea de stânga sus a ecranului indică faptul că debitul este 
închis pentru că există o cerere de apă caldă în curs.  
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Indicaţiile display-ului 

Mesaj Semnificaţie 

 

Mesajele iniţiale afişate în secvenţa de aprindere:  
059 = Cod de identificare a termostatului 
R1.0 = Revizia Firmware-ului termostatului 
CFG = 02 Configurarea termostatului 

 

Temperatura în °C: când termostatul este pornit, ecranul afişează 
temperatura apei din centrală (detectată printr-o sondă).  

Funcţia Anti-blocare pompe activă; după fiecare săptămână de inactivitate 
pompele P1 şi P2 sunt activate automat timp de 30 de secunde pentru a 
evita blocarea.  

Funcţia Test pompă activă; ţinând apăsată tasta T2 (-), după câteva secunde 
începe testul de funcţionare al pompei P1 sau ţinând apăsată tasta T3 (+), 
după câteva secunde, va începe testul de funcţionare al pompei P2.  

 
 

Mesaje de Anomalie şi Alarmă pe Display 

Mesaj Semnificaţie 

 

Funcţia antigel activă, temperatura apei din centrală a scăzut sub 6 °C şi pompa P1 este 
pornită pentru a preveni îngheţarea.  

Sondă întreruptă, citirea temperaturii este în afara intervalului scalei în jos (scăzută), ca 
urmare a întreruperii sondei care detectează  temperatura apei.  

Scurtcircuitul sondei: citirea temperaturii este în afara scalei în sus (ridicată) ca urmare a 
defectării (scurtcircuit) sondei care detectează temperatura apei.  

 
Când utilizaţi termoşemineul este esenţial să porniţi termostatul (ţineţi apăsată câteva secunde tasta T1) pentru a evita 
supraîncălzirea echipamentului din cauza unor defecţiuni datorate nefuncţionării pompelor. 
Termostatul este, de asemenea, echipat cu o caracteristica de siguranta care îl face să pornească automat  în cazul în 
care temperatura apei din centrală scade sub 6°C (protecţie la îngheţ) sau ajunge la 90°C (temperatura de alarmă).  
 

 
Descrierea funcţionării 

 

După pornirea termostatului şi aprinderea focului în termoşemineu, atunci când temperatura apei din centrală atinge 
valoarea setată în termostatul de activare a pompei P1 (35°C implicit), pompa (P1) din circuitul hidraulic primar 
(Termoşemineu) este activată. 
Ulterior, atunci când temperatura apei din centrală ajunge la valoarea stabilită în termostatul de activare a pompei P2 
(55°C, în mod implicit), de asemenea, pompa (P2) din circuitul hidraulic secundar (Sisteme de încălzire) este activată. 
În acelaşi timp cu pompa P2 este, activat şi contactul auxiliar care închide automat orice centrală (cu gaz) combinată.  
Pentru a modifica setările termostatelor de activare a pompelor P1 şi P2, apăsaţi tasta T4 (meniu) pentru a accesa meniul 
de utilizare (o dată pentru a schimba termostatul pompei P1 şi de două ori pentru a schimba termostatul pompei P2); led-ul 
P1 sau P2 clipeşte şi pe ecran se afişează setarea termostatului (35°C, în mod implicit pentru P1 şi 55°C în mod implicit 
pentru P2). 
Modificaţi setarea după cum doriţi, utilizând butoanele de T2 (-) şi T3 (+). 
Pentru a memora noua setare, aşteptaţi 5 secunde sau apăsaţi din nou tasta T4 (meniu) până revine pe ecran 
temperatura apei din centrală.  
Dacă, în timpul funcţionării active a termoşemineului (pompele P1 şi P2 active), se deschide un robinet de apă caldă 
(cerere de apă caldă menajeră), comutatorul de debit se va detecta cererea (indicată de creşterea segmentului din partea 
superioară, stânga, a ecranului termostatului) şi pompa P2 va fi dezactivată automat pentru a optimiza producerea apei 
calde. 



19/24 

 

 
Dacă, în timpul funcţionării termoşemineului, temperatura apei din centrală atinge sau depăşeşte 75° C (implicit), automat 
supapa care gestionează fluxul de aer primar este oprită pentru a reduce arderea şi a încerca să evite supraîncălzirea.  
 
Dacă, în timpul funcţionării termoşemineului, temperatura apei din centrală atinge sau depăşeşte 85°C (implicit), pompa 
P2 este activată automat, chiar dacă există o cerere în curs pentru apă caldă menajeră (debit activ). 
 
Dacă, în timpul funcţionării termoşemineului, temperatura apei din centrală atinge sau depăşeşte 90°C (temperatura de 
alarmă), termostatul începe să emită un semnal sonor de alarmă intermitent (♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ...) şi temperatura pe ecranul său 
începe să clipească pentru a indica starea de alarmă. 
În acest caz, este necesar să se întrerupă încărcarea ulterioară cu lemn şi să se minimizeze arderea dacă trebuie, chiar şi 
distanţând între ele bucăţile de lemn rămase în camera de ardere. 
 
NOTĂ: Semnalul audio poate fi dezactivat prin apăsarea oricăreia dintre tastele termostatului; după 5 minute, dacă starea 

de alarmă continuă, semnalul acustic se reactivează automat.  
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-11- Întreţinere 
 

Informaţii generale asupra operaţiei de întreţinere 
 

Pentru a asigura funcţionarea corectă şi utilizarea termoşemineului este suficient să rămânem la operaţiunile simple, dar 
frecvente, de control şi de curăţire generală. În acest capitol veţi găsi toate informaţiile necesare pentru a putea efectua 
aceste operaţiuni în condiţii de maximă siguranţă. 
 
Înainte de a începe orice operaţiune de întreţinere, trebuie să se verifice anumite condiţii: 

1. Termoşemineul este oprit şi răcit. 
2. Termoşemineul este deconectat de la reţeaua electrică. 
3. Când se face întreţinerea nimeni nu trebuie să stea aproape de termoşemineu, cu excepţia angajatului de la 

întreţinere. 
4. Înainte de a efectua orice operaţie, citiţi cu atenţie acest manual. 
5. Nu faceţi niciodată operaţiuni de care nu sunteţi sigur.  

 
 

Întreţinerea la 2-3 zile 
 
Curăţarea geamului Eliminarea pulberilor care se depun pe geam. 
Cum se face (fig. 17) Coborâţi complet uşa glisantă; deschideţi uşa utilizând 

cheia potrivită din dotare. Utilizaţi o cârpă ce nu lasă scame. Se pot folosi 
detergenţi (pentru cuptoare) care nu conţin substanţe abrazive. 
Sfaturi: Geamul poate fi curăţat şi ştergându-l cu o cârpă umedă. 
 
 
 
 
Curăţarea sertarului pentru cenuşă: Eliminarea cenuşei care se depune în 

interiorul sertarului. 
Cum se face (fig. 18) Ridicaţi uşa glisantă; înlăturaţi grilajul pentru lemne şi 

grilajul de fontă; scoateţi sertarul din lăcaşul său. 
Sfaturi: Ţineţi sertarul întotdeauna suficient de curat pentru a garanta o 

perfectă funcţionare a termosifonului. 
 
 
 

Întreţinerea la fiecare 6 luni 
 
Golirea de aer a instalaţiei (caloriferelor): Scoaterea aerului care se 

poate forma în interiorul instalaţiei. 
Cum se face (fig. 19) Fiecare calorifer este dotat cu răsuflătoare; 

deschideţi-o, rotind-o uşor, pentru a lăsa aerul să iasă. Semnul că aerul 
este complet eliminat este ieşirea apei (recuperaţi apa într-un vas). 
 
Operaţiunea se face cu caloriferele reci. 
 
 
 
 
Curăţarea tubului de eliminare a fumului: Adresaţi-vă personalului calificat. 
Curăţarea camerei de ardere: Adresaţi-vă personalului calificat. 
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-13-  DEZASAMBLARE 
 

Dezasamblarea pentru desfiinţare 
 
Acest simbol, aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca 
un deşeu menajer obişnuit, ci trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea 
echipamentelor electrice şi electronice. 
Asigurându-vă că acesta este eliminat în mod corect, veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe 
negative, care ar putea fi cauzate de dezasamblarea necorespunzătoare a produsului. Pentru  informaţii 
detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi primăria din oraşul dumneavoastră, 
serviciul de eliminare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul. 

 
 

Demontare pentru transfer 
 
Dacă termoşemineul trebuie să fie demontat pentru a-l transfera în alt loc, procedaţi după cum urmează: 

 Înainte de a începe dezasamblarea este esenţial să se întrerupă alimentarea cu electricitate. 

 Demontarea trebuie să se facă de personal calificat şi specializat sau direct de producător, având grijă să se 
separe şi să identifice (marcajul) toate componentele. 

 Perfecta organizare a demontării garantează o montare ulterioară perfectă şi în condiţii de siguranţă.  

 Toate materialele trebuie să fie plasate în locuri uscate şi protejate de fenomene atmosferice. 

 Înainte de a începe noua instalare, verificaţi cu atenţie dacă materialul nu a fost deteriorat. 
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Note 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
                                        
 

 
 
 

 
 
 

 
                                        
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
                                        
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
                                        
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
                                        
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
                                        
 

 
 
 
  



23/24 

 

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 
indicaţiile privind corecta folosire şi corecta întreţinere a aparatului. 

 
Semnătura clientului    Semnătura distribuitorului/instalatorului 
__________________    _______________________________ 
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PRO 

 

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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