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INTRODUCERE 

Stimate prieten al iFYIL; 

Noi, iFYIL TERMO iKLiMLENDiRME TIC. SAN. Ve LTD. ȘTI. fabricăm cele mai eficiente 

cazane cu lemne pentru instalaţii termice hidro cu cea mai mare atenție pentru 

distinșii noștri clienți. Aşadar, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a 

începe să folosiți cazanul nostru și să îl păstrați ca referință în orice situaţie. 

informații 

Acest simbol evidențiază detaliile semnificative pentru utilizarea corectă a 

cazanului. Dacă avertismentele sunt ignorate, produsul nu va fi pe deplin 

eficient și acest lucru poate duce la insatisfacția clientului. 

 

Atenţie! 

Acest simbol evidențiază posibilele riscuri grave în timpul funcționării cazanului. 

Astfel că acest manual trebuie citit cu atenție înainte de a folosi cazanul și 

trebuie acordată o atenție deosebită avertizărilor. 
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1. NOTĂ IMPORTANTĂ 

•  Acest manual de utilizare a fost pregătit pentru produsele GT 15 și GT 25. 

1.1 AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ 

•  Vă rugăm să citiți cu atenţie manualul pentru a obține cel mai bun randament de la 

cazanul pe peleți 

•  Acesta este un cazan pe peleți, aşadar utilizați doar peleți de lemn ca combustibil. 

•  Este folosit combustibilul sub forma peletului de 6 mm. 

•  Vă rugăm să nu puneți apă pe cazan în timpul funcționării. 

•  Trebuie acordată atenție presiunii de funcționare a cazanului pe peleți. 

•  În timpul funcţionării nu deconectaţi cazanul, vă rugăm ca în prealabil să opriţi cazanul, 

această operație fiind foarte importantă pentru răcirea cazanului. 

•  Cazanul nu trebuie instalat în zone deschise, umede. 

•  Aveți grijă la dimensiunile normale ale tubulaturii de evacuare a gazelor, 

problemele în cazul utilizării dimensiunilor nepotrivite nu vor fi în responsabilitatea 

noastră. 

•  Instalarea, conectarea electrică, testul de funcționare și întreținerea trebuie 

efectuate numai de personal autorizat și calificat. 

•  Orice schimbare la cazan trebuie făcută de către o persoană sau o companie 

autorizată. 

•  O utilizare defectuoasă sau o întreținere necorespunzătoare a produsului poate 

provoca explozie în camera de ardere. 

•  Trebuie utilizate numai piese de schimb recomandate de producător. 

•  Instalați produsul în conformitate cu toate reglementările locale și naționale în 

vigoare. 

•  Nu lăsați haine la uscat pe cazan. Orice suport de uscare sau obiecte similare 

trebuie să fie ținut la o distanță sigură de produs. Pericol de incendiu. 

•  Peletul a fost plasat în interiorul rezervorului. Nu puneți mâna înăuntru în timp ce arzătorul 

funcționează. 

•  Produsul trebuie instalat în conformitate cu legislația din țara în care va fi instalat. 

•  Acest produs trebuie utilizat de către persoanele adulte 

•  Nu folosiți cazanul înainte de a curăța vasul de ardere. 

•  Instalarea, utilizarea necorespunzătoare și întreținerea necorespunzătoare pot duce la 

multe avarii. Funcționarea defectuoasă se datorează, în principal, combinării parțial sau a 

următorilor factori:
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o Orificiile camerei de combustie obstrucționate sau vase de combustie deformate, din 

cauza lipsei 

de întreținere și condiții care pot provoca aprinderi întârziate, generând o producție 

anormală de gaze nearse. o Aerul insuficient de combustie datorită galeriei admisie 

redusă sau înfundată. 

o Utilizarea conductelor de fum care nu corespund cerințelor normative de instalare, 

neasigurarea unui tiraj adecvat, o Hornul parțial înfundat, din cauza lipsei de 

întreținere, reducând 

tirajul și determinând o aprindere dificilă,  

o Terminal de coș de fum care nu corespunde indicațiilor din  

manual și, prin urmare, nu este adecvată pentru a preveni tirajul potențial invers. 

•  Ușile / capacele aparatului trebuie să rămână închise atunci când nu este folosit. 

•  Dacă există un incendiu în conducta de evacuare a gazelor arse, stingeți boilerul, 

deconectați-l de la sursa de alimentare și nu deschideți niciodată ușa. Apoi contactați 

autoritățile competente. 

•  În caz de incendiu în coșul de fum, opriți aparatul, deconectați-l de la rețeaua electrică 

și nu deschideți trapa. Apoi contactați autoritățile competente. 

•  Nu stați mult timp în fața produsului în funcțiune. 

•  Instalați produsul într-o locație care nu prezintă un pericol de incendiu și este 

echipată cu surse de alimentare cu electricitate și aer, precum și cu extractoare de 

fum. 

•  Produsul și învelişul trebuie depozitate într-un loc uscat și nu trebuie expuse la 

intemperii. 

•  În cazul unei defecțiuni la sistemul de aprindere, nu forțați aprinderea prin utilizarea de 

materiale inflamabile. 

•  Deconectați produsul de la sursa de alimentare de 230V înainte de a efectua orice 

operațiune de întreținere. 

•  Acest factor este esențial atunci când produsul este instalat în zone cu vânt deosebit, 

cum ar fi regiunile de coastă. Combinația dintre unul sau mai mulți dintre acești factori ar 

putea genera condiții de funcționare defectuoasă. Pentru a împiedica acest lucru, este 

esențial să se garanteze că produsul este instalat în conformitate cu standardele în 

vigoare. În plus, este extrem de important să respectăm următoarele reguli simple: 

o Peleţii nu trebuie încărcaţi manual în vasul de combustie, fie înainte de 

aprindere, fie în timpul funcționării.
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o Acumularea de peleţi nearşi, care rezultă dintr-o aprindere defectuoasă trebuie 

îndepărtată înainte de repetarea aprinderii. Verificați, de asemenea, că 

alimentarea este corectă și că galeria de intrare a aerului de ardere / evacuarea 

fumului sunt în bună stare. 

• Dacă aprinderea nu se produce în mod repetat, întrerupeți imediat utilizarea produsului și 

contactați un tehnician calificat pentru a verifica funcționarea acestuia. Respectarea 

acestor indicații este absolut suficientă pentru a garanta funcționarea corectă și pentru 

a evita orice tip de probleme cu produsul. Dacă nu se iau măsurile de precauție 

menționate mai sus și în timpul aprinderii vasul de ardere este supraîncărcat cu peleţi, 

generând astfel un fum anormal în camera de combustie, urmați cu atenție indicațiile 

de mai jos: 

o Nu deconectați alimentarea electrică a produsului, indiferent de motiv: acest lucru ar 

opri turbina de fum, eliberând fumul în interior. o Luați măsuri de precauție pentru a 

deschide ferestrele pentru a ventila camera de instalare de la orice fum din interior 

(coșul ar putea să nu funcționeze corect). 

o Nu deschideți ușa de la camera de ardere: acest lucru ar compromite funcționarea 

normală a sistemului de evacuare a fumului în coș. o Opriți cazanul prin acționarea 

butonului de pornire / oprire de pe panoul de comandă (nu prin butonul din spate al 

sursei de alimentare!) Și ieşiţi afară până când fumul este complet evacuat. 

Înainte de încercarea de reaprindere, curățați complet vasul de ardere și orificiile sale 

de trecere a aerului de toate acumulările și peleţii nearşi. Puneți vasul de ardere la loc, 

îndepărtați orice reziduu de pe baza de sprijin. Dacă aprinderea eşuează în mod repetat, 

întrerupeți imediat utilizarea produsului și contactați un tehnician calificat pentru a verifica 

funcționarea acestuia şi a coşului de fum.
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1.2 INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

•  Acest dispozitiv trebuie instalat în conformitate cu reglementările aferente și standardele 

UE. 

•  Cazanul pe peleți a fost produs în conformitate cu standardele TS EN 303-5. 

•  Debitul pompei trebuie să fie în direcția liniei de retur. 

•  Dispozitivul automat de împrăștiere cu aer trebuie să fie înspre sistem. 

•  Când cazanul este în funcţiune, nu deschideți capacul de golire a cenușii. 

•  Nu puneți niciun fel de materiale (materiale străine) în rezervorul pentru peleți. 

•  Curățarea turbulatorului trebuie efectuată o dată pe săptămână, când cazanul se oprește. 

•  Alimentarea suplimentară cu energie trebuie utilizată în timpul întreruperilor de 

electricitate pe termen lung. 

•  Cazanul trebuie instalat în conformitate cu schema de instalare. 

•  Cazanul nu este potrivit pentru un sistem de coș colectiv. 

•   Cazanul pe peleți trebuie instalat cât mai aproape de coș (traseul de racord la coş să fie 

cât mai scurt). 

•  Conectorul pentru cazan trebuie conectat la un coș existent sau la un coș extern cu 

pereți dubli. Diametrul interior al tubulaturii trebuie să fie de 100 mm. 

•  Turbina de evacuare aruncă gazele de combustie prin coșul de fum eliberând cu ușurință 

fumul. 

•  Un sistem de coșuri corect și eficient este necesar pentru a elibera fumul (fără întoarceri 

și a trimite fumul afară din cazan în eventualitatea unei întreruperi de energie electrică). 

•  Trapa de vizitare a coșului trebuie să se afle sub conducta de coș și curățarea trebuie 

efectuată de aici. 

•  Coşul de fum trebuie curățat de  cel puțin de două ori pe an. 

•  Locaţia de amplasare a cazanului trebuie prevăzută cu: 

o Energie electrică 230V 50Hz. (EN 73-23) o Fișă 

de împământare. 

o Dacă nu există împământare, aceasta trebuie montată imediat.  

o Aerul curat trebuie să fie asigurat din exterior.  

o Vă rugăm să utilizați regulatorul de tensiune  pentru fluctuația de 

tensiune. 

•  Vasul de incinerare, caseta de cenușă și orificiile de admisie a aerului trebuie curățate. 

•  Combustibilul trebuie verificat dacă este umed sau nu. 

•  radiatoarele de 120 cm și mai lungi trebuie conectate la instalație cu o conexiune de 

întoarcere. 

•  Conexiunile calorice la cazan trebuie să fie realizate cu fitinguri conice din fier.
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•  Instalaţia trebuie prevăzută cu vane de umplere şi de golire. 

•  Supapele de siguranță trebuie să fie montate pe ieşirea de apă. 

•  Cu cazanul aprins (oprit), presiunea apei trebuie să fie cuprinsă între 1-1,5 bari. În caz 

contrar, se va acţiona asupra supapei de golire / reumplere. 

•  Compania noastră nu este responsabilă pentru orice probleme care ar putea 

apărea din cauza folosirii unor coșuri care nu respectă standardele pentru 

tubulatura de evacuare a fumului. 

•  Distanța dintre coș și acoperiș trebuie să fie de cel puțin 80 cm. 

•  Produsul nu este acoperit de garanție dacă nu se utilizează o supapă împotriva 

condensului. 

•  Încărcarea combustibilului trebuie efectuată din meniul de testare din rezervorul de 

combustibil prin spirala melc în vas incinerare la prima pornire. 

Cazanul iFYIL nu trebuie instalat în locuri deschise, umezite și cazanul nu 

trebuie să aibă contact direct cu mediul exterior. 

Clienții care nu respectă cerințele și schemele de mai sus nu pot pretinde 

niciun drept pentru nicio problemă.
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2. SPECIFICAŢIILE TEHNICE 

•  Acest dispozitiv trebuie instalat în conformitate cu reglementările aferente și 
standardele UE. 

•  Cazanul pe peleți a fost produs în conformitate cu standardele TS EN 303-5. 

Specificaţii tehnice Valori măsurate 
Tip dispozitiv: CAZAN GT-25 GT-15 

Clasă 5 5 

Putere calorică nominală kW 25 15 

Puterea calorică minimă kW 8,3 5 

Consum de combustibil pe oră (min. - max.) kg / h 1,9-5,8 1,2 -3,5 

Eficienţă % 91,5 91,5 
Tiraj recomandat a conductelor de ardere Pa 12 12 
Temperatura gazelor arse ° C 118 112 
Presiunea constructivă bar 3 3 

Presiunea maximă de funcționare a apei în BAR unde 

este cazul 

bar 3 3 

Presiunea testată bar 4,5 4,5 

Tip de combustibil peleţi mm Ø6 / L:30 

Alimentare electrică Vac / HZ. 230Vac/ 50Hz 
Consumul electric W 200 200 
Masa kg 273 230 

Volumul apei din cazan Lt. 50 41 

Capacitatea rezervorului de combustibil kg 50 40 

Dimensiuni (lățime X adâncime X înălțime) mm 604 x 901 x 1387 604 x 793 x 1257 

Conexiuni 

Racordurile de tur / retur inci 1 
Admisie aer de ardere mm Ø 60 

Diametrul racordului la coş mm Ø 100 
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2.1 PELEŢII 

Peleţii de lemn sunt fabricaţi din  rumeguşul comprimat extrudat la cald, produs în timpul 

prelucrării lemnului uscat natural. Compactarea materialului provine din lignina care este 

conținută în lemnul în sine și permite producerea de peleţi fără utilizarea de cleiuri sau lianți. 

Piața oferă diferite tipuri de peleţi cu caracteristici care variază în funcție de amestecul de 

lemn utilizat. Diametrul variază spre 6 mm, cu o lungime standard cuprinsă între 5 mm și 30 

mm. Peleţii de bună calitate au o densitate care variază între 600 kg / m3 și 750 kg / m3, cu un 

conținut de umiditate cuprins între 5% și 8% în greutate 

Vă recomandăm să utilizați peleţii de 6 mm. 

 

 Cu cât calitatea combustibilului este mai slabă, cu atât mai frecvent va fi 

necesară intervenția pentru curățarea părților interne, cum ar fi grătarul 

și camera de combustie.
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3. INSTALARE ȘI ASAMBLARE 

3.1 Distanța de siguranţă 
 

Pereți ignifugaţi 

A = 300 mm  
B = 600 mm 
C = 1100 mm (zona de radiație)  
D = 1000 mm  
E = 600 mm 
 
 

 

 Dacă cazanul este instalat lângă un perete non ignifug, izolația trebuie făcută 

pentru perete. 

•  Materialele inflamabile trebuie ținute la o distanță sigură în caz de incendiu. 

•  În cazul în care baza pentru instalarea cazanului este fabricată din materiale 

inflamabile, dacă cazanul este aşezat pe material inflamabil, trebuie făcută o izolare 

adecvată. 

•  Vă rugăm să păstrați departe de cazan materialele sensibile la căldură (inflamabile, 

explozive, etc.). 

•  La amplasarea cazanului într-o încăpere, pentru circulaţia aerului acesta trebuie plasat 

într-o zonă sigură. 

•  Substratul pe care este amplasat cazanul trebuie să suporte masa sa totală. 

•  Evaluați condițiile statice ale suprafeței care va suporta greutatea produsului și 

asigurați o izolare adecvată dacă este fabricată din material inflamabil (de exemplu, 

lemn, mochetă sau plastic).
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GT-15 / GT-25 SCHEMA INSTALAȚII .  
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3.2 CONEXIUNEA DE INSTALAŢII 

 

1- Ieșire coloană termică tur 
2- Intrare coloană termică retur 
3- Ventil anti condens 
4- Ventil evacuarte de siguranță 
5- Intrare alimentare electricitate 
6- Interfață conexiune PC 
7- Ieșirea coșului de fum 
8– Admisie apă caldă în schimbătorul de căldură 
9- Evacuare apă rece din schimbătorul de căldură 
10- Boiler 
11- racord golire apă din instalaţie 
12- racord de umplere apă în instalaţie 
13- Apă de la rețea 
14- Linie de apă caldă menajeră 
 

figura 3-1 

BOILER 

detaliu conexiune schimbător 





IFYIL 

13 

 

 

3.3 CONEXIUNEA ELECTRICĂ 
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4. LEGAREA CAZANULUI LA TUBULATURA DE EVACUARE 

• Traseul hornului orizontal și tubul vertical la coșul de fum sunt foarte importante, prin 

urmare, racordurile trebuie făcute cu atenție. Garanția pentru racordul tubulaturii de 

fum trebuie făcută în mod corespunzător. 

•  Secțiunile minime ale suprafeței deschiderii de siguranță ar trebui să fie de 15%. 

Înclinarea în secțiunea orizontală a tubului trebuie să fie de 3-5%. (3-5 cm pe metru). 

Traseul hornului orizontal nu trebuie să depășească 2 m. 

•  Diametrul exterior al tubului racord la coşul de fum este de 100 mm. 

•  Traseul orizontal spre coșul de fum și tubulatura verticală a coșului de fum ar trebui 

realizate din materiale rezistente la căldură, coroziune și condens. 

•  Rugăm să aveți grijă la dimensiunile normale ale tubulaturii de evacuare a gazelor, 

problemele în cazul utilizării dimensiunilor nepotrivite nu vor fi în responsabilitatea 

noastră. 

4.1 INSTRUCŢIUNI CAZAN ŞI HORN 

•  Principala cauză a incendiului în coşul de fum; 

o Alegere necorespunzătoare sau tubulatură pe care funinginea se constituie în combustibil 

inflamabil. La întrunirea condiţiilor, apar incendii în canale. o Modalitățile de evitare a 

acestora; hornul trebuie curățat cel puțin de 2 ori pe an, în funcție de calitatea 

combustibilului. o Trebuie făcută o alegere corectă şi adecvată a coşului de fum. Asigurați 

etanșarea și că fumul din tubulatura de fum este bine izolat. 

•  Zona de admisie a aerului proaspăt prin tubulatură menţine și curăță cazanului. 

•  Punctul de vârf al acoperișului pentru coșul de fum la interferența obstacolului (creasta 

acoperişului) din înălțime trebuie să fie de cel puțin 80 cm. 

•  Diametrul interior al tubulaturii coşului este de 100 mm. 

•  Se va efectua testarea gazelor arse înainte de efectuarea racordurilor. Racordurile la coș 

trebuiesc efectuate după îndepărtarea problemei de tiraj din coșul de fum.
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•  Tubulatura cazanului conectată la coș pe plan orizontal nu trebuie să depășească 2 m. 

Racordul în unghi al cazanului trebuie folosit numai până la coș. (Alegerea amplasamentului 

cazanului trebuie să fie determinată de cel mai apropiat punct al coșului.) 

•  Eliminarea turbulențelor în jurul coșului de fum, prin evitare de obstacole (clădiri 

înalte, arbori etc.). Trebuie să fie cel puțin 10 metri distanță. 

•  Cazanul pentru peleți trebuie montat cât mai aproape de coș (conexiunea la coș trebuie să fie 

cât mai scurtă). 

•  Capacul de coș de fum ar trebui utilizat pentru a preveni scurgerea în coșul de fum a 

repercusiunilor vântului și a ploii. Blocurile din beton sunt afectate de schimbările de 

temperatură, acoperișul plat din beton care este în contact direct cu aerul trebuie să fie absolut 

izolat. 

Cazanele trebuie conectate la o tubulatură de coș care se poate deplasa 

vertical în afara clădirii sau a țevii de evacuare a fumului în cel mai înalt punct 

al clădirii. 
 

Racordurile la coş, sunt considerate ilegale, dacă vaporii din prima combustie 

se pot infiltra în pereţi, lăsând urme specifice. Scurgeri de fum și / sau flăcări 

pot provoca arsuri sau incendii deoarece pot fi foarte fierbinți.
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4.2 FORME AGREATE DE COŞURI 

Porțiunea coșului de fum rămasă în afara casei trebuie izolată. Coşul trebuie să fie capabil a 

conduce fumul prin trirajul natural, în caz de defecțiune electrică a cazanului dvs.  

 

figura 4-1 

Trebuie să se efectueze o izolare a coşului. În lipsa izolării coşului, în timpul arderii cazanului se 

vor produce zgomote. 

CASELE ŞI BIROURILE CARE NU SE SUPUN 
STANDARDELOR MENȚIONATE MAI SUS CONSTITUIE 
UN INCENDIU POTENȚIAL ŞI ELIBERAREA ÎN ORICE 
MOMENT DE MONOXID DE CARBON (CO). VĂ RUGĂM 
SĂ RESPECTAŢI INSTRUCȚIUNILE MENȚIONATE MAI 
SUS ! 

Prin urmare, clientul acceptă în mod deosebit că, în 
astfel de cazuri, producătorul NU ÎŞI ASUMĂ NICIO 
RESPONSABILITATE, clientul care nu îndeplinește 
cerințele menționate în schemele de mai sus nu poate 
să pretindă niciun drept sau compensare daune.

 

80 cm 
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5. PANOUL DE COMANDĂ 

5.1 INTRODUCERE 

Panoul cu afişaj este un panou de comandă destinat controlului cuptoarelor sau cazanelor 

alimentate cu peleți sau biomasă, care integrează un senzor de temperatură și un crono radio 

termostat folosit pentru a porni sau opri încălzirea controlată la ore prestabilite; o telecomandă IR 

poate fi furnizată separat. 

Panoul este echipat cu un buton pornit / oprit cu pictograma I / O corespunzătoare și cu 4 taste 

albe în jurul cărora descrierile funcțiilor apar pe afișaj, în dreptul lor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval temperatură pt. funcţionare 0 ° C până la + 
50 ° C 

Temperatura de păstrare -10 ° C până la + 
60 ° C 

Gradul maxim de umiditate relativă (fără condensare) 89% 

Tensiunea de alimentare 18V DC, 5V DC 

Max. Consum de energie (W) 0,5 VA 

Specificații de mediu 

Specificații mecanice 

TASTA 1 TASTA 3 TASTA 5 

Figura 5- PANOU CZ107 OT 

TASTA 1 TASTA 3 ECRAN AFIŞAJ 

Dimensiunile de gabarit (WxDxH) (1173x582x840) mm 

Masa aproximativ 235 kg 

Poziția de montare Indiferentă (unghiul maxim al afișajului poate condiționa 

poziția de montare) 
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5.2 FUNCȚIILE UTILIZATORULUI 

5.2.1 Setarea tipului de încălzire 

 
figura5-l- ecran de selecție tip control 
 

Acest ecran va apărea numai atunci 

când tipul principal nu a memorat un 

încălzitor corect; prin apăsarea tastei 

Tasta 2 și Tasta 4 , sistemul va reveni la următorul nume sau la numele precedent de încălzire 

comandat de utilizator, care va apărea pe linia superioară a ecranului, în timp ce, apăsând Tasta 

3 (Enter) tipul ales va fi confirmat. 

 
5.2.2  Meniul de pornire după configurarea tipului încălzitorului controlat 

Atunci când încălzirea controlată este aleasă și confirmată, pe ecran se afișează ecranul de 

pornire. 
5.2.3  Pornirea Sistemului 

La pornire, pe ecran se afișează 

mesajul "așteptați"; în acest timp, pe 

a doua linie apare sigla 

producătorului, în timp ce pe prima 

linie va fi afișată temperatura din 

cameră şi ora curentă. 

La fiecare 4 secunde ecranul se 

alternează cu un al doilea ecran în 

care tipul de încălzire comandat în 

mod curent stocat în placa 

principală este afișat pe linia 

inferioară 

figura5-3- resetare ecran 2 

 

Atunci când aceste două ecrane sunt afișate alternativ, lumina de fundal este menținută la 

maximum, în timp ce apăsarea oricărei taste nu va avea efect. 
După aproximativ 12 de secunde apare ecranul "START"; acest lucru înseamnă că sistemul 

este gata. 
 

 
 

 

figura5-2- resetare ecran 
 

figura5-4- Ecran de pornire 
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Pe linia de sus se afișează temperatura curentă a încăperii și ora; dacă încălzirea este controlată de 

un boiler de apă, temperatura camerei și temperatura apei se vor alterna pe afișaj (5s temperatura 

camerei și 2s temperatura apei). În linia de jos, sistemul alternează la 2 secunde șirurile de text care 

descriu starea curentă a încălzitorului controlat, funcțiile active și alarmele active, dacă există. 

5.2.4 Aprindere / oprire încălzitor 

Aprinderea (sau oprirea) încălzitorului controlat se realizează apăsând tasta ON / OFF (tasta # 5) din 

interiorul ecranului START; panoul va emite un semnal sonor și starea afișată va fi actualizată. 

5.3 Funcții de acces rapid 

Apăsând unul din cele 4 butoane laterale din ecranul START, ecranul se modifică în ecranul 

SELECȚIE unde pot fi setate funcțiile de acces rapid.  

•  Tasta mod comută modul de operare de la 

manual la automat. 

•  Funcțiile avansate pot fi selectate apăsând tasta Menu  

•  Tasta Temp / Fire trece prin valorile temperaturii / puterii, în funcție de modul de funcționare 

selectat. 

•  Tasta Fan controlează nivelele de viteză ale ventilatorului. 

•  Afișajul revine la ecranul START apăsând tasta On / Off . 

Dacă regulatorul este în modul automat și Termostat sau Opțiunea de stocare a rezervorului este 

activă, temperatura solicitată va fi înlocuită cu șirul "Term:" urmat de starea dispozitivului ("C" = 

Închis, "0" = Deschis), deoarece atunci când încălzitorul este în modul automat, funcționarea acestuia 

nu este controlată de temperatura camerei, ci de termostatul extern al încăperii sau de temperatura 

din rezervorul de acumulare. 

Dacă încălzitorul controlat nu are ventilator turbină, șirul de pe afișaj nu va apărea și tasta 

corespunzătoare va fi dezactivată. 

Dacă încălzitorul controlat este echipat cu mai multe ventilatoare. 

 

figura5-7- Ecran de activare a termostatului de cameră  

 

 

19

figura5-6- afișarea preferințelor 
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5.3.1 Setarea fină a temperaturii / puterii 

Dacă regulatorul este în modul automat, valorile solicitate de temperatură sunt desfăşurate 

prin apăsarea butonului Temp / Fire (tasta # 2) (cu excepția cazului în care rezervorul de 

acumulare sau termostatul de cameră sunt activate, în acest caz tasta este dezactivată). Ținând 

apăsată tasta timp de 2 secunde, va apărea ecranul de selectare; din acest ecran, valoarea 

solicitată poate fi modificată în trepte de 1 ° C, pornind de la o valoare minimă de 5 ° C până la 

maximum 35 ° C. 

 

 
 

 

În ambele cazuri descrise mai sus, valoarea de pe linia superioară clipește pentru a permite 

utilizatorului să știe că aceasta poate fi acum modificată. Apăsând butoanele + (tasta # 4) și - 

(tasta # 2), valoarea poate crește sau scădea, iar tasta Ok (tasta # 3) confirmă noua valoare şi 

revine la ecranul SELECTARE. 

Apăsând tasta esc (tasta # 1), afișajul revine la ecranul SELECȚIE fără a confirma noua 

valoare. Afișajul revine la ecranul START fără a confirma noua valoare apăsând tasta On / Off 

(tasta # 5). 

 
5.3.2 Modul ECO 

În modul Manual, este posibilă activarea acestei funcții numai dacă opțiunea Termostat este 

activă. 

În modul Automat, totuși, este posibil să activați această funcție. 

5.4 FUNCȚII AVANSATE 

Meniul "Funcție avansată" este accesat prin apăsarea tastei Meniu (tasta # 3): pe linia inferioară 

apare numele funcției aflate în prezent; pe linia de sus se afișează valoarea de referință curentă. 

Dacă pe linia de sus nu apare nicio valoare, înseamnă că elementul aflat în prezent pe linia 

inferioară este un submeniu care poate fi accesat prin apăsarea tastei Set (tasta # 3). 

figura5-8- ecranul de setare a temperaturii ambiante 

figura5-9- ecranul de setare a puterii 
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Tastele săgeți permit utilizatorului să navigheze prin diferitele elemente de meniu. 

Dacă o valoare este afișată pe linia superioară sau nu, pentru a modifica funcția afișată, trebuie 

apăsată tasta Set (tasta # 3). Valoarea afișată pe linia de sus începe să clipească pentru a permite 

utilizatorului să fie informat că poate fi acum schimbată, în timp ce "Set" este înlocuit cu "Ok"; 

cele două taste de la bază pot fi două săgeți sau se pot schimba de asemenea în +/-, în funcție de 

tipul de date afișat; ele sunt folosite pentru a mări sau micșora valoarea datelor. Noua valoare este 

confirmată prin apăsarea tastei Ok ; apoi, afișajul revine la ecranul anterior (fără clipire). 

Apăsând tasta esc (tasta # 1), afișajul revine la ecranul anterior fără a confirma noua valoare. 

Afișajul revine la ecranul START fără a confirma noua valoare apăsând tasta On / Off (tasta # 5). 

 

 

 

5.4.1  Avertismente 

Meniul avertizărilor, starea de alertă a cazului uneia dintre cele active sau non-blocare apare 

atunci când este detectată o alarmă. 

Setarea (# 3) poate fi accesată prin apăsarea unei liste de alarmă activă; Puteți examina mai 

mult de o alarmă activată folosind tasta # 4. 

5.4.2  Meniu temperatură apă 

Acest meniu conține un număr de date și parametri; Dar nicio valoare nu apare pe linia de 

sus; # 3 este accesată prin apăsarea unui submeniu. 

Utilizarea acestui meniu este similară cu utilizarea meniului funcțiilor avansate. 

 

Reglați temperatura apei la o valoare mai mică de 60 °C. În caz contrar, situația de condensare 

poate fi observată în boiler. Acest lucru reduce semnificativ durata de viață a cazanului.

figura5-13- Ecranul meniului 

Funcţia Valoare 
Reglarea temperaturii apei 60 - 80 °C 

Tabelul5-1- Lista funcției temperatură a apei 
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5.4.3 Meniul Datei 

Meniul datei și orei conține un număr de date și parametri. Linia de sus a afişajului nu are nicio 

valoare; # Pentru a accesa un submeniu, apăsați 3. 

 

Funcția de repaus se afișează numai dacă încălzitorul este aprins sau în pasul de aprindere. Se 

poate seta ora de oprire automată: Oprit este selectat pentru a dezactiva funcția, altfel valorile 

disponibile pot fi răsfoite, începând cu minutele următoare care urmează după ora curentă (de 

exemplu, dacă ora curentă este 3:43 pm, prima valoare utilizabilă va fi de 3:50 pm ), până la 

maximul de 23 de ore și 50 de minute după ora curentă. De fiecare dată când sunt apăsate tastele 

+ (tasta # 4) sau - (tasta # 2) , timpul de oprire este modificat cu 10 minute (incrementare sau 

decrementare). Prin apăsarea butonului Ok (tasta #3) , noua valoare este confirmată și afișajul 

revine la ecranul anterior (constant). 

Apăsând tasta esc (tasta # 1), afișajul revine la ecranul anterior fără a confirma noua valoare. 

Apăsând tastaOn/Off  (tasta #5) afişajul va reveni la ecranul START fără a confirma noua valoare. 

Dacă valoarea salvată este diferită de Off, ecranul START va afișa elementul corespunzător. 

 
5.4.5 Meniul Info 

Meniul User Info - Informații utilizator include un set de valori și elemente legate de 

funcționarea sistemului de control și de anumite componente externe. Toate valorile afișate nu pot 

fi modificate; astfel, în partea de sus a textului nu va fi afișat Set / Ok, ci numai esc. 

În linia de jos va fi afișat numele elementului a cărui valoare este afișată. 

Tastele săgeți permit utilizatorului să navigheze prin diferitele elemente de meniu.

Utilizarea acestui meniu este similară cu utilizarea meniului 

funcțiilor avansate. Funcțiile disponibile sunt pe tabelul de 

valori 4-3. 

FUNCŢIA VALOAREA 

Anul 2014-2111 

Luna 01-12 

Numărul zilei 1-31 

Zi Luni - Duminica 

Ora 00-23 

minutul 00-59 

Tabelul 4 - lista de date și lista de funcții HR 

5.4.4 Funcția Sleep 
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5.4.6 Setări 

Meniul Setări conține un număr de date și imagini, cum ar fi meniul principal. Acesta 

funcționează după cum este descris pentru meniul principal. 

* vizibil doar cu încălzitorul oprit 
** vizibil doar cu încălzitorul oprit și cu modul hidro pornit

Funcţia Valoare 

Limba: IT-EN-FR-ES-DE-PT-NL-GR-TR 

Modul ECO ON / OFF 

iluminare afişaj On-1200 " (10 trepte) 

Telecomandă ON / OFF 

° C - ° F Auto / ° C / ° F (Partea 6.4.7.2) 

Formulele de combustie 
 

Volumul încărcăturii (încărcarea combustibilului din vasul de combustie) 
 

Curățarea (funcționarea ventilatorului din coș de fum) * 
 

Activarea pompei ** 
 

Tipul cazanului 
 

 
Tabelul 5-2- Setarea listei de meniuri 
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5.4.6.3 Activarea pompei 

Prin opţiunea "Alegere pompă", boilerele par să fie poziționate chiar lângă panou la pompă. 

Prin această funcție este realizată încălzirea mai rapidă deoarece se aduce mai multă apă 

prin funcționarea pompei de circulație. În același timp, se pot evacua bulele de aer mai rapid prin 

supapa de drenare. 

5.4.7 Meniul tehnic 

Acest meniu este destinat service-ului și include setarea tuturor articolelor rezervate numai 

personalului tehnic; accesarea acestui meniu este protejată prin parolă 

5.5 ALARME 

Într-un astfel de caz, "START" (pornire) este inaccesibil pentru ecran și blocarea stării încălzitorului 
nu poate fi modificată fără a scoate carcasa. 
 
 Tipul de defecțiune din linia de jos și numele autorului, clipesc textul în mijlocul eșecului pe linia de 
sus. 

 
 
 
 
 

figura5-17- ALARMA ecran 1 

Apăsați butonul de alimentare pentru a opri sunetul de avarie. Tasta On / Off (# 5), opreşte 

cazanul să controleze mai mult de 2 secunde de alarmă). După verificarea instrucţiunilor, se 

revine la imaginea inițială, imaginea depășește alarma. 

 

figura5-18- ALARMA ecran 2 
 
 
 
 
 

 

Când ecranul de eroare este afișat timp de 5 secunde, apăsând tasta # 1 accesaţi meniul principal. 

Din acest meniu, se poate corecta alarma de eroare. Gradul de încălzire poate fi observat din 

acest meniu.
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Pe linia de sus se afișează " info " în loc de " ESC ", o scurtă descriere a problemei care a 

apărut în linia de jos a textului se afișează FAULT, apăsând Esc va reveni la ecranul anterior. în 

60 de secunde afişarea revine la start dacă se apasă o altă tastă. 

 

IFYIL  

info scurtă descriere a problemei care apare la 
apăsare, afişată pe ecran. 
 
 figura5-19- ecranul ALARM 3 

 

COD: Tip de alarmă informații 

A01 Aprinderea nu a reușit Aprinderea nu a reușit să cureţe vasul de combustie și să 

repornească cazanul. 

A02 Flacăra s-a oprit Asigurați-vă că modul de combustie al cazanului este 

AUTO. Umpleți rezervorul cu peleți. 

A03 Supraîncălzire pentru 
rezervorul de peleți 

Vezi manualul de instrucțiuni. opriți cazanul din nou. 

A04 temperatura este în afara 

intervalului. 

coșul supra încălzit, opriți cazanul din nou. Informați-vă 

distribuitorul. 

A05 senzor alarma de fum blocaj de gaze al cazanului sau tiraj invers. Rezolvați 

neajunsurile tirajului. 

A06 Alarma pentru fluxul de aer al 
arderii 

Verificați dispozitivul de curățare / admisia de aer / coșul de 
fum 

A07 Uşa deschisă Verificați dacă ușa este blocată 

A08 Eroare de extractor de fum Apelați la Service. 

A09 senzor de temperatură Apelați la Service. 

A10 eșecul declanșatorului de 
aprindere 

cablul de aprindere pentru a vă asigura că există un gol sau 

e zdrobit. Apelați la Service. 

Toate Eroare la alimentatorul de 
peleţi 

Apelați la Service. 

A13 Eroare la placa de bază 
electronică 

Apelați la Service. 

A15 alarmă nivel peleţi Verificați nivelul de peleţi 

A16 Presiunea apei din afara 
domeniului 

Restabiliți presiunea corectă a sistemului 

A18 Rezervorul de apă depășind 
temperatura 

Vezi manualul de instrucțiuni. 

Tabelul 5-3- Listă de alarme 
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5.6 CHRONO (PROGRAM SĂPTĂMÂNAL) 

 

 

 

 Chrono controlează pornirea şi oprirea la cazanul specificat. Această funcție se 

realizează prin timpii de deschidere și închidere aleşi de utilizator. 

Se pot alege 6 intervale de deschidere și de închidere diferite. 

Chrono include: 

1.  Comandarea timpului de deschidere și închidere conform programării. 

Programarea pornirii și opririi cazanului în anumite momente de deschidere și închidere în 

funcţie de 6 orelor curente nu este activată crono sunt activate. 

2.  Instalarea unui Profil: Această alegere aduce beneficii instalării timpilor de deschidere și 

de închidere predefiniți (Eroare! Sursa de referință nu a fost găsită.). 

3.  Resetare: Cu această funcţie se opresc toţi timpii presetaţi. 

4.  Programele 1-6: Trebuie să efectuați următoarele setări pentru fiecare program. 

a.  activare 

b.  Momentul Start: 

c.  Momentul Stop 

d.  Temperatura 

Voturile Crown trebuie activate pentru cel puțin unul din cele 6 programe înainte de a începe. 

De exemplu: Programul 1 ajustarea de putere.
  

figura5-21- ecran activare al programului săptămânal  

Setați ecranul apăsând pe Chrono.  

Chrono permite accesul la ecran și evaluarea 

aspectelor cheie ale programului.

figura5-20- ecran al programului săptămânal  
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Program 1 Apăsați Set pentru a 
accesa meniul de configurare. 
 

Puteți modifica ora de începere 

apăsând pe Set. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 figura5-22- ecran de programare 

 

Timpul de pornire dorit, utilizând butoanele afișate; setată la intervale de 15 minute 

figura5-23- ecran săptămânal de pornire a programului 

 

 
pentru confirmare apăsați OK. 

 

 

figura5-24- program săptămânal al timpilor de pornire 

 

 

figura5-25- program săptămânal al timpilor de oprire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figura5-26- ecranul de setare a temperaturii ambiante 

 

După confirmare, se poate reveni la meniul STOP. Timpul de start și timpul de oprire sunt setate în 

același mod ca și confirmarea. 

 
figura5-27- ecranul de setare a temperaturii apei 
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După confirmare, cu săgeata de temperatură a aerului defilați folosind tastele. Aici ajungeţi la 

setarea temperaturii camerei. 

Sistemul îl folosește doar la începerea funcţionării în modul automat. Dacă sistemul este în 

modul manual, această preferință nu este luată în considerare în acest moment, valoarea prag a 

temperaturii de cameră, împreună cu timpii de deschidere şi închidere fiind setate și aprobate. 

 

figura5-28- ecranul de setare a nivelelor flăcării 

 

 

După validare, evitați producerea 

arderii cu meniul activat. Nivelul de putere poate fi reglat pentru sistemul specific utilizat pentru 

modul manual în timpul aprinderii. 

Dacă sistemul nu ia în considerare nivelul de putere în modul automat. Începeți să opriți nivelul de 

putere conform programării de timp setat. 

 

 

figura5-7- Ecranul meniului de Zile  

 

 

 

După aprobarea de dată, accesați meniul. Se determină zilele de utilizare a programului stabilit de 

utilizator. 
 

figura5-8- zilele vor rula pe program săptămânal din 

ecranul de programare 

 

 

 

 

Modelul de pornire / oprire apare atunci când utilizatorul poate folosi zilele săptămânii. Puteți 

accesa meniul Istoric pentru a "seta". Zilele săptămânii cu butonul în jos sunt selectate și validate. 

Opțiunea On / Off (pentru ciclul 1) ar trebui să verifice funcționarea încălzitorului în ziua 

săptămânii, același lucru se face și în celelalte zile ale săptămânii după confirmare. 

 

figura5-31- ecran activare al programului săptămânal  
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După aprobare, ieșiți din meniu apăsând tasta escy. "Enable" este bifată în meniu cu ajutorul 

tastelor e. După deschidere și închidere, un program poate fi activat. Accesați primul ecran de 

meniu și activați select pentru a activa funcția Chrono. 

 

 

 

 

figura5-329- ecran resetare al programărilor săptămânale 
 

OpțiuneaResetare va reseta toate programele activate. Reveniți la setările din fabrică.
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GT-25 

 

 

figura 8-1  
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GT-15 
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1-  Capacul frontal 

2-  Carcasa camerei de ardere 

3-  Carcasa cenuşarului 

4-  Manometru 

5-  Carcasa superioară 

6-  Tije de turbionare 

7-  Capacele rezervoarelor pentru peleți 

8-  Ieșirea coșului de fum 

9-  Pompa 

10-  Carcasa intervenţie Service 

11-  Placa de bază 

12-  Comutator ON-OFF 

13-  Ieșire de apă caldă 

14-  Racordul schimbătorului de căldură 

15-  Modul de conectare PC
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0
0 

1. Capacul frontal 

2. Carcasa camerei de ardere 

3. Carcasa cenuşarului 

4. Manometru 

5. Carcasa superioară 

6. Tije de turbionare 

7. Capacele rezervoarelor pentru peleți 

8. Ieșirea coșului de fum 

9. Pompa 

10. Carcasa intervenţie Service 

11. Placa de bază 

12. Comutator ON-OFF 

13. Ieșire de apă caldă 

14. Racordul schimbătorului de fum 

15. Modul de conectare PC 
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7. DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ 
 

1.  Comutator ON-OFF 

2.  Senzorul de temperatură pentru rezervorul de peleți 

3.  Senzorul de temperatură al corpului cazanului 

4.  Comutator de presiune a fumului 

5.  Supapă de siguranță 

6.  Vas de expansiune închis 

7.  Pulverizator de aer (automat)
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8. ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE 
 

 

 Toate operațiunile de curățare a cazanului, se vor face în timp ce boilerul dvs. nu este 

aprins (cu carcasa la rece) și cu conexiunea electrică întreruptă. 

Atunci când utilizarea normală a cazanului de peleţi nu poate fi menținută la 

intervale foarte frecvente. 

Trebuie să se efectueze întreținerea și curățarea cazanului în funcție de tipul 

combustibilului pentru cel puțin 2 (două) ori pe an. Nu pulverizați produse de curățare 

pe piesele vopsite sau pe garniturile de pe ușa de ardere. 

Nu se vor folosi materiale inflamabile, expozive etc. atunci când se curăță cazanul. 

Nu utilizați substanțe chimice care ar putea crea un pericol.  

figura 8-1 35 
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Curățarea Tubulaturii 

1.  Capacele (1, 5, 4) trebuie să fie închise în timp ce se curăță tubulatura. 

2.  Deschideți capacul superior și veți vedea tijele tubulaturii. Deplasați tijele canalelor în sus 

și în jos. Din nou, prin mișcările respective sunt curățate canalele tubulaturii. 

3.  Apoi deschideți capacul frontal și capacul de cenușarului (1, 5). 

4.  Scoateți cenușarul, curățați-l. 

5.  Trebuie să scoateți șuruburile din figura A. Apoi curățați cenușa din tubulatură. 

6.  Închideți partea (A) și strângeți șuruburile. 

7.  Apoi înlocuiți cenușarul. 

Curățarea vasului de combustie 

Când curățați vasul de combustie, asigurați-vă că acesta este complet rece. Aspiratoarele pot fi 

utilizate doar dacă există cenușă rece. Trebuie să verificați zilnic vasul de ardere.
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Culoare LED SEMNIFICAȚIE DESCRIERE DETALIATĂ 

 
Lumină verde continuă 

 

Funcționare normală 

 
Pompa funcționează normal. 

 

 
Lumină verde intermitentă 

aer insuficient 
 

 Pompa este în modul standby 
(versiune PWM) 

 

Pompa va încerca să preia aerul din sistem timp de 10 minute. 

Pompa în acest proces nu va funcționa decât la viteza maximă. 

Prin comutator aceasta trebuie setată la valoarea dorită. Pompa 

este în modul de așteptare. 

(versiunea PWM) 

 
Lumină roșie / verde 
intermitentă 

 

Funcţionare anormală 

 (Pompa este oprită) 

 

Pompa s-a oprit din cauza problemei. După eliminarea 

problemei, pompa este repusă din nou în funcțiune. 

 

 
Lumină roșie intermitentă 

 

Pompa este oprită. 

 

Se încearcă repornirea pompei. Dacă după repornire 

roșu este din nou intermitent, înlocuiți pompa cu una 

nouă. 

 
Fără lumină 

Nu există nicio sursă de alimentare 
 

pompa nu are energie. 
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10. PROBLEME - CAUZE - SOLUȚII 
 

 

 

 

 

 

PROBLEME CAUZE POSIBILE SOLUȚII 

Cazanul nu pornește. 
Nu există o sursă de alimentare cu energie electrică. Verificați poziția comutatorului principal '1'. 

Siguranță fuzibilă arsă. Verificați siguranța. 

Senzor de peleţi blocat. Verificați senzorul de peleţi. 

Întrerupătorul de presiune este defect Verificați presiunea apei 

Sonda pentru temperatura apei Verificați sonda pentru temperatura apei. 

Atunci când cazanul este în 

funcțiune, temperatura nu 

crește. 

Setările de combustie Verificați parametrii. 

Cazanul poate fi murdar. Curățați cazanul. 

Calitatea peleţilor Utilizați peleţi de calitate. 

Cazanul este în condens Setarea temperaturii Măriți temperatura cazanului 

Consum de combustibil insuficient Verificați parametrii tehnici. 

Pompa de circulație nu funcționează. Verificați pompa de circulație 
Radiatoarele au aer. Scoateți aerul din radiator. 

Peletele nu sunt introduse 

în camera de ardere 

Goliți rezervorul de peleţi Adăugați peleții în rezervorul pentru peleți 

Praful de rumeguş a blocat șurubul de alimentare Controlaţi melcul spirală 

Placă electronică defectă Schimbați placa de bază 

Motorul de antrenare defect Schimbați motorul pentru peleți. 
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Cazanul se închide automat. Rezervorul de peleţi poate fi gol Umpleți rezervorul de peleți la nivelul potrivit 

Capacul cenuşarului poate fi deschis Verificați capacul cenuşarului 

Calitate slabă a peletelor Trebuie să utilizați peleți de calitate 

Este posibil ca fluxul peleților să fie redus Verificați fluxul de peleţi 

Vasul de ardere poate fi murdar Curăţaţi vasul de combustie 

Întrerupătorul de presiune este defect Schimbați comutatorul de presiune 

Cazanul funcționează câteva 

minute și apoi se oprește 

Pornirea nu este finalizată Reiniţiaţi pornirea 

Pană de electricitate Așteptați începutul otomatic 
Fum pe canal Curățați conducta de fum. 

Senzor de temperatură Verificați senzorul de temperatură 

Motorul de evacuare a 

fumului nu funcționează 

Defecțiune a motorului Verificați motorul 

Placa de bază defectă Schimbați placa de bază 

Panoul de comandă stricat Schimbaţi panoul de comandă 

Cazanul nu este alimentat Verificați siguranța. 

Peletele se acumulează în 

vasul de combustie 

Aer de combustie insuficient Curățați vasul de combustie și verificați dacă 

toate găurile sunt vizibile. 
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În mod automat cazanul 

funcționează la putere 

maximă. 

Problema sondei de temperatură Verificați senzorul de temperatură 

Gradul de temperatură pe termostat Stabiliți gradul de temperatură 

Cazanul funcționează 

câteva minute și apoi este 

oprit 

Ciclul de aprindere nu este finalizat. 

Este posibil să existe o defecțiune temporară în sursa de 

alimentare. 

Avarie la bujia de aprindere. 

Senzorii de temperatură sunt defecți sau deteriorați. 

Traseul de fum este înfundat 

Rulați din nou ciclul de aprindere (opriți). 

Verificați condițiile care indică un vârf. Curățați 

conducta de fum. 

Verificați și înlocuiți senzorii după cum este 

necesar. Verificați ștecherul și înlocuiți-l dacă 

este necesar. 
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Cazanul se 

declanșează 

automat și / sau 

cazanul se 

oprește automat. 

Rezervorul de peleți este gol Umpleți rezervorul de peleți. 

Alimentatorul pentru peleți nu funcționează. 

Temperatura peletului 

Închideți ușa sau înlocuiți-o cu piese de schimb originale. 

Schimbaţi cu un tip de pelet recomandat de producător. 

Ați verificat rata de alimentare cu combustibil de către serviciul 

tehnic. 

Respectaţi etapele pentru curățarea camerei de ardere așa cum 

este indicat. 

Curățați conducta de fum. 

Verificați dacă conducta de fum nu este blocată. 

senzorul funcționează defectuos 
Ușa nu este complet închisă 

Peleţi nepotriviţi. 

Proporţie redusă de peleți 
Camera de combustie murdară. 

Orificiul de evacuare a fumului este obstrucționat 

Întreruperi ale presostatului. Motorul de extracție 

a fumului a cedat. 

Cazanul nu 

funcționează. 

Defecțiune electrică sau lipsă de Asigurați-vă că întrerupătorul principal este în poziția de 
funcţiune 

Siguranța este arsă. Schimbați această siguranță 

Întrerupătorul de presiune distrus Schimbați comutatorul de presiune 

trecerea fumului în aer sau conductele de aer 

dezactivate 

Curățați orificiul de evacuare a fumului și / sau conducta de fum. 
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Peletele sunt stivuite în 

vasul de combustie, 

sticla de acoperire se 

murdărește foarte 

repede și flăcările sunt 

mici. 

pătrunde de aer de combustie insuficient Verificați că este asigurat către camera cazanului aer curat 

constant. 

Peletele nu au putut fi umezite sau 

adecvate. 

Turbina de aspirare a fumului poate fi 

deteriorată. 

Verificați jgheaburile și curățați conducta de aer a vasului de 

combustie. 

Asiguraţi curăţenia generală a camerei de ardere și a 

canalului de fum. 

Verificați dacă capacul aderă la fitil. 

Verificați aşeazarea corectă pentru suporţii vasului de ardere 

a peleţilor. 

Modificați tipul de peleţi. 

Înlocuiți motorul ventilatorului de evacuare a gazelor arse 

dacă la verificări nu a funcționat. Motorul ventilatorului 

de evacuare a fumului 

nu funcționează. 

Cuptoarele aprinse electric pot constitui, de 

asemenea, probleme. 

Verificați faza de alimentare și tensiunea de şoc. 

Este posibil ca ventilatorul să fie deteriorat. Înlocuiți dacă este necesar capacitorul motorului. 

Placa electronică poate fi defectă. Panoul 

de control poate fi întrerupt. 

Schimbați placa de bază electronică. Înlocuiți panoul de 

control. 
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Afișajul a afișat orice 

stare de alarmă. 

Butoanele au fost 

inactive. 

În oricare dintre elementele de 

siguranță este indicată 

supraîncălzirea 

Consultați descrierea codului din manual referitor la codul condiției de 

alarmă. 

Butonul pornit / oprit în timp ce țineți apăsat autocontrolul cazanului 

oprește cazanul dacă eroarea a determinat oprirea cazanului. Alarma 

continuă să indice eroarea. 

În cazul temperaturilor extreme, să vă așteptați să scoateți boilerul din 

starea de răcire. Apoi faceți din nou focul. 

Reduceți presiunea apei din instalaţie sub 2 bari. 

Umpleți rezervorul de combustibil. 

Combustibilul poate fi epuizat. Asigurați-vă că ușa este închisă. 

Ușa ar putea fi deschisă Personalul care intenţionează reaprinderea combustiei prin curăţare de 

vas trebuie să aştepte oprirea cazanului. Aprinderea nu a reușit 
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11. INSTRUCȚIUNI SEMNIFICATIVE PENTRU EXPLOATAREA EFICIENTĂ 

•  Curățați cenușa și zgura în vasele de combustie înainte de a aprinde boilerul. 

•  Curățați interiorul și exteriorul modelelor cu email cu ajutorul unui dispozitiv de 

curățare. 

• În mediul izolat se recomandă utilizarea cazanului. 

• Cazanul este recomandat pentru spaţii interioare. Dacă cazanele au fost montate în alte

  locuri 

se va pierde energia și eficiența lor. Nu instalați cazanul în locuri deschise, umede sau în 

afara clădirilor. 

• Este folosit combustibilul sub forma peletului de 6 mm. 

• Nu utilizați combustibilul pe bază de pelet umed sau moale. 

• Nu puneți niciun alt combustibil în rezervorul pentru peleți. 

•  Setările altele decât setările utilizatorului (meniul tehnic) trebuie înlocuite de service. 

• Vă rugăm să apăsați butonul de închidere pentru a închide soba când cuptorul

 este deschis 

(nu scoateți cablul de alimentare pentru a opri soba). 

•  Peletele trebuie reîncărcate dacă acestea rămân la o înălțime de 20 cm sub rezervorul 

de combustibil. 

•  Rezervorul de combustibil nu trebuie să fie încărcat complet, iar spațiul de 5 cm trebuie 

să rămână din partea de sus. 

• Instalarea coșului trebuie făcută în conformitate cu instrucțiunile. 

• Întreţinerea anuală va face viața mai lungă pentru cazan. 

•  Setările, cu excepția setărilor utilizatorului, trebuie modificate de către service. 

•  În funcție de calitatea peleţilor și de întreținerea hornului, curățarea trebuie făcută cel 

puțin 2 (două) ori pe an.
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12. SUGESTII și FEEDBACK 

• Citiți cu atenție schema de instalare și manualul utilizatorului. 

• Vă rugăm să folosiți peleți din lemn drept combustibil. 

• O dată pe an, boilerul trebuie verificat de către personalul autorizat. 

• Nu porniţi cazanul atunci când ușa cazanului este deschisă. 

• În caz de incendiu, opriți cazanele și deconectați-le, ventilați camera , 

chemați pompierii, păstrați-vă siguranța. 

• Vă rugăm să folosiți peleţii sugeraţi. 

• Urmați instrucțiunile utilizatorului. 

Pentru orice altă întrebare sau cerere, 

 iFYIL TERMO iKUMLENDiRME SAN. TiC. LTD. ȘTi. CONTACT INFO 

Telefon : +90 (362) 431 41 10 - 30  

Fax:+90 (362) 432 80 43  

E-Mail: info@ifyil.com.tr 

Adresa : Hangerli Mah. 100. Yil Bulvari nr: 37 / A Samsun / TURCIA  

VĂ MULȚUMIM PENTRU ALEGEREA CALITĂȚII IFIIL ...!

mailto:info@ifyil.com.tr
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GARANȚIE 
 

T.C. 

MINISTERUL INDUSTRIEI, ȘTIINȚEI  ȘI TEHNOLOGIEI 

Direcția Generală pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea pieței 

GARANȚIE 

 

 

Data emiterii și numărul documentului: 

În utilizarea acestui document; Legea 4077  cu privire la protecția consumatorilor și pe baza acestui act normativ 

Garanţia este pusă în aplicare în conformitate cu Regulamentul privind principiile, T.C. Ministerul Industriei Ştiinţei și 

Tehnologiei TC, Protecția consumatorilor concurenţa este permis de Direcția Generală. 

COMPANIA PRODUCĂTOARE 
DISTRIBUȚIE GENERALĂ ȘI MARKETING 

Titlu  IFYIL TERMO IKLIMLENDIRME SAN. TIC. LTD. ȘTI 

Adresa : Yeni Cami mah. 3. Cad. Kavak OSB Kavak / SAMSUN / TURKiYE 

Marca  iFYIL  

Model 

Numărul de serie produs  

VÂNZĂTORI       CLIENTUL FINAL 

Titlu        Nume de familie: 

Adresa        Adresa 

Telefon        Telefon 

Seal        Semnătura 

 

 

 



IFYIL 

48 

 

 

CONDIȚII DE GARANŢIE 

1.  Perioada de garanție este de 2 (doi) ani de la data vânzării în conformitate cu avertismentele de funcționare. 

2. Toate piesele de schimb ale cazanului se află sub garanția noastră, cu excepția fontei și fontei cenușii. 

3. Cazanul este în afara garanţiei în cazul unor probleme de horn. 

4. Daunele rezultate din transport, greve externe (accident, spargere, zgârieturi și substanțe chimice) nu sunt 

garantate. 

5.  În timpul unei întreruperi, deteriorările care apar datorită lipsei de alimentare cu energie electrică sunt în afara 

garanției. 

6. Dacă cazanele pe peleți nu sunt mai mari de 50 0 C, condensul (picături de apă) și uscarea apar în corpurile 

interne. Problemele care pot apărea în acest caz nu sunt acoperite de garanție. 

7.  Garanția nu se aplică dacă măsurătorile radiatoarelor nu sunt folosite la alegerea modelului cazanelor. 

8.  Perioada de reparație se adaugă la perioada de garanție dacă boilerul este scos din funcţiune în termenul de 

garanție. Timpul maxim de reparare este de 30 de zile. 

9.  Problemele cauzate de tensiune ridicată sau joasă sau penele de curent electric sunt în afara garanției. 

10.  Orice modificare a cazanului de către personal neautorizat nu este în garanție. 

11.  Cazanul nu trebuie să fie în garanție dacă este instalat în locuri deschise, umede sau deschise în aer liber. 

12.  În aplicațiile care nu îndeplinesc cerințele de instalare și în cazul selectării greșite a capacității, produsul nu este 

în garanție. 

13.  Produsul nu este în garanție în cazul în care apar probleme pri prezenţa corpurilor străine care sunt aruncate în 

rezervorul de peleţi. 

 Pentru apelurile de service tehnic, distribuitorul trebuie să contacteze reprezentantul regional 
de vânzări IFYIL. 

 

 

Orice drept nu poate fi revendicat datorită schimbărilor sau modificărilor sau folosirii greșite a 

pieselor de schimb. Piesele de schimb originale de la iFYIL trebuie folosite pentru orice 

înlocuire prin piesele de schimb. 


