
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

INSTRUCŢIUNI 
Pentru instalarea şi operarea şemineurilor  

cu combustibil solid, pentru arderea intermitentă 
 cu uşa focarului închisă 
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1. Introducere. 
V  felicit m pentru alegerea excelent ! V  dorim multe momente p te cu noua dumneavoastr  
sob  de înc t. Soba dumneavoastr  de înc t este fabricat   testat  în conformitate cu ceri ele 
standardului EN 1324 r spunde la documenta a tehnic aprobat . 
V-a i putea a tepta s ave i oportunitatea s folos i soba de înc t cu scopul pentru care a fost 
construi , pentru o perioad  lung  de timp,  cu o între nere cât mai neînsemnat . De aceea avem o  
cerin de la dumneavoast , care este numai spre avantajul dumneavoastr  

 
 

sa i instruc iunile necitite. Inst erarea sobei de în lzit sunt strâns legate de diferite 
obliga ii legale, care sunt explicate în aceste instruc iuni. În concordan e egulamentele 
pentru siguran , când se folo rat de aceast cla tor tilizatorul sobei de 

lzit sunt obliga i, cu ajutorul instruc iunilor, s e t
operarea corect ratului. 
Instalarea corec , exploatarea atent grija pentru soba de g tit sunt o mare necesitate pentru 
func onarea perfect longevitatea acesteia. 
Avantajul în între nere, nivelul înalt de folosire al combustibilulu performa ele excelente în combustia 
continu , permit utilizarea sobei de înc t ca un aparat de înc t camera, ad ugând o atmosfer
confortabil în jurul mineului arzând. 
Respectarea tuturor directivelor din aceste instruc iuni, garanteaz c soba dumneavoastr de înc t v
va aduce mult satisfac e. 

strând instruc iunile în bune con , ve i fi întotdeauna capabil s v informa i despre corecta 
între nere a sobei de înc t înaintea începerii sezonului când este necesar înc a. 
 

2. Instalarea sobei de înc lzit 
Parametrii tehnici ai mineului sunt da i în Apendicele 1. 
O diagram de instalare pentru  un înc tor de camer cu combustibil soli boiler integrat este dat în 
Apendicele 2. 
Este necesar ca urm oarele con i s fie îndeplinite, pentru a asigura o func onare sigur corect

mineului: 
mineul trebuie instalat în camere cu un volum de aer suficient de mare, necesar pentru combustie. 

Nu fiecare mineu poate fi conectat la orice co  de fum. Înaintea inst rii mineului, verifica i dac
presiunea static dimensiunile co ului de fum sunt potrivite cu parametrii necesari mineului. Dac

mineul nu este potrivit cu co ul de fum, aceasta va duce la o vitez de ardere mai mic la rirea 
geamului cu funingine. 

Co ul de fum trebuie s aib me suficient de mare (cel p n 5 metri). Tirajul  trebuie s fie mai 
mare de 10 Pa,  pentru mineul cu boiler incorporat mai mare de 15 Pa. Dac  co ul de fum este prea 
înalt (tirajul co ului ajunge la 35 Pa), atunci este necesar montarea unei valve suplimentare pentru a 
mic a tirajul. 

mineul nu se va racorda la un co de fum la care mai este racordat un alt boiler cu combustibil 
solid. 

Podeaua de sprijin a mineului trebuie s  fie pla , orizontal , produs  din materiale necombustibile 
(mosaic, marmu , teraco , etc.). dac  podeaua nu este rezistent  la c ldur  (moc , linoleum, sau alte 
materiale de acest gen), trebuie folosit platform stabil , necombustibil , confec onat din o el, sticl , 
sau p i de piatr . 

Dac exist materiale sau construc i combustibile în apropiere, mineul trebuie îndep rtat de 
acestea la o distan specifica , sau s se posteze intre ele un ecran necombustibil. Dista ele de 
siguran unt date în Apendicele 1. 

Dup instalarea mineului, acesta se conecteaz de co ul de fum printr-un burlan conector. 
Îmbinarea dintre burlanul conector  muf  trebuie s  fie etan . Nu este permis ca burlanul conector s
intre în co ul de fum. 
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3. Opera mineului 
3.1 Combustibili. 
Combustibilii cei mai potriv i sunt lemnul uscat  brichetele. Butucii de lemn, stoca i în roane 
deschise, ating un nivel al umidit i de 10-15% dup ani, când sunt cel mai potriv i pentru combustie. 
V recoman m s folos i pentru ardere un lemn cât mai uscat posibil. C ldura maxim produs este 
atins dup arderea butucilor de lemn, usca i cel p n o perioad de 2 ani. 
Lemnul t at recent are un efect calorific mic, umiditate mare  ardere s rac   acestea produc mult 
gaz în burla contamineaz mediul suplimentar. Aceasta duce la minimizarea longezit i mineului  
a co ului de fum de asemenea. Cre terea cantit i de condensate  de gudron în fluxul de gaz conduce la 
blocarea burlanulu co ului de fum la o cre tere apreciabil cantit i de impurit i pe sticla 

mineului. Când se folose te un astfel de lemn, c ldura produs de mineu cre te cu 50% consumul 
de conbustibil se dubleaz . 
Tipul,  dimensiunea   cantitatea  de  combustibil  recomandat  pentru  mineu  sunt  date  în 
Apendicele 1. 
Nu este recomandat folosirea urm orilor combustibili pentru mineu: lemn ud sau gudronat, surcele, 
c rbune fin, hârti carton (exce e pentru aprindere), polimeri. 
 

 

Nu folosi i combustibili lichizi. 
Nu folosi i emineul ca i cuptor sau ca i incinerator pentru arderea materiei 
Dac  emineul este folosit pentru arderea combustibililor nepe , atunci garan ia nu mai 
este . 
 
3.2 Componente 
Sticl  
Sticla montat  este cerami ,  rezist  pân  la o temperatur  de 850oC, astfel încât nu poate fi 
deteriorat de temperatura la care se ajunge când mineul este în func iune. mineul poate fi 
deteriorat de influe ele mecanice din timpul inst rii sau transportului, sau punând butuci mari în 
focarul acestuia. 
 
 

Sticla apar ine pieselor de schimb care se uzeaz foarte repede, de aceea nu 
este inclus în condi iile de garan ie. 
 
Murd irea sticlei cu funingine 
Construc a mineului ajut  ca, în timpul exploat rii, s  nu se asc  sticla cu funingine. 
Funinginea se acumuleaz doar atunci când arderea este rea, ceea ce se întâmpl din urm oarele 
motive: presiunea static dimensiunile co ului de fum nu sunt potrivite pentru parametrii mineului, 
tragerea la co  necesar  arderii s-a stopat prea devreme, sau nu se folose te combustibilul corect. Pentru a 
men ne sticla cât mai cura , bu tenii de lemn trebuie a za i în a a manier încât suprafe ele t ate s
nu fie po onate c tre geam. 
 
 

 
Noi nu putem influen a ac ti factori, motiv pentru care nu putem garanta c  sticla nu se va 
rii cu funingine. 

 
mizile refractare 

Camera de ardere este c it  cu c r i refractare. Aceste c r i re n c ldura  o redau 
camerei de ardere cu scopul de a rii temperatura de ardere. Cu cât temperatua de ardere este mai 
mare, cu atât eficien a procesului de ardere este mai mare. Ca rezultat a unei temperaturi prea mari 

sau a unor influe  mecanice, c r le refractare se pot sparge. Temperaturi extreme se o n 
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când tirajul co ului de fum este prea mare, regulatoarele de aer prima secundar sunt deschise la 
maxim stfel o nem o ardere ie it de sub control. 
C r le refractare pot fi înlocuite u or. Dac acestea au doar o crep tur este necesar s ie 
înlocuite. Este necesar s ie schimbate doar atunci când p r le metalice de dup ele sau de sub ele pot 
fi zute. 

 
 

          r zile refractare se uzeaz foarte repede i de aceea nu sunt incluse în condi iile 
de garan ie. 

 
Etan area 
Etan area emineului se realizeaz  cu un nur din fibr  de sticl  special  i care nu con ne azbest. 
Acest material se uzeaz  în timp, dup  folosire, i nurul trebuie înlocuit periodic. Comerciantul de la 
care a- i ac onat emineul poate comanda aces ururi la noi. 

 
 
 

             nurul de etan are se uzeaz foarte repede i de aceea nu este inclus în condi iile de 
garan ie. 

 
G tarul din partea de jos 
Partea de jos a camerei de ardere este oferit  cu un gr tar din fier forjat. Acest gr tar se poate bloca 
din cauza cuielor din materialul lemnos, buc lor mici de lemn, reziduri, etc. Sunte i sf tuit s cur a i 
regulat gr tarul pentru a-i p stra func onalitatea. 
Când se folose te combustibil neadecvat, sau se ating temperaturi mari din cauza unei folosiri 
nepotrivite, gr tarul poate s se topeasc . 

 
 

          G tarul se uzeaz foarte repede i de aceea nu este inclus în condi iile de garan ie. 
 

Înveli ul 
emineul  este  vopsit  cu  o  vopsea  rezistent  la  temperaturi  înalte.  Vopseaua  este  rezistent  la 

temperaturi înalte dar nu este rezistent la ru ru m s nu a eza i nici un obiect pe vopsea. În 
eventualitatea rii de praf, emineul se va cur a cu o perie sau cu un erve el uscat, dar nu cu un 
erve el umed sau ap . 

Când emineul este pus în func iune pentru prima da , este necesar ca vopseaua s  fie l sat c va 
ore s se înc asc pentru a se coa s ting stabilitatea termal max . În timpul acestei 
perioade, nu a eza i nimic pe emineu i nu atinge i celelalte suprafe  astfel încât s  nu fie afectat . 
Mirosul produs este cauzat de coacerea vopselei, i dispare dup  câteva ore. De aceea camera trebuie 
bine aerisit . 
În cazul în care, ca rezultat al supraîn rii sau a incorectei func o ri, culoarea se schimb în gri- alb, 
apare o pat de rugin , sau o por iune pe suprafa a emineului, aceasta nu este o proble . Pute i 
comanda un spray de vopsea cu o culoare apropiat  la comerciantul de la care a- i onat soba de 
înc t. 

 
Mânerul 
Mânerul mineului este confec onat din alam  sau placat cu nichel. Acesta este un avantaj pentru 
c  mânerul nu se poate uza. Mânerul se înc lze te pân  la temperatura la care ajunge partea frontal
emineului, de aceea acesta trebuie folosit utilizând o nu ermorezistent . 
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Loc ul situat dedesubtul focarului. 
Locasul semineului are doar rol decorativ. Locasul nu este destinat pentru uscarea lemnului. 
Este interzisa depozitarea obiectelor de orice fel in locas. 

 
 
 
Boilerul integrat 
Dac  emineul este oferit cu un boiler integrat, înainte de prima aprindere a acestuia ar trebui s  
cunoa te i informa le date in Apendicele 2. 
 

3.3 Dispozitivele de control 
Înainte de prima aprindere a emineului acorda i aten e func onalit i tuturor dispozitivelor de 
control. 
Aerul primar trece pe lâng tava de cenu ,prin gr ta unge în camera de ardere. Atunci când 
folosim c combustibil lemnul, aerul primar nu este necesar. Aerul primar este necesar pentru o 
aprindere rapid  i o combustie mai bun  la arderea c rbunelui. Controlul cantit i de aer primar se face 
tr nd p n tava de cenu sau regulatorul de aer de pe u a t vii de cenu . Dac o ul de fum are un 
tiraj puternic este recomandat s se închid omplet u a t vii de cenu , sau regulatorul de aer. Este 
necesar ca tava de cenu  s  nu fie pl , pentru ca aerul primar s  ajung  in camera de ardere f r
tulbur ri. Este necesar ca tava de cenu s se cure regulat. 
Aerul secundar este necesar pentru combustia oxigenului ut la arderea materialului 
combustibilului. Cantitatea de aer secundar este controlat  prin intermediul regulatorului montat în 
partea de sus a u ii camerei de ardere. Designul emineului permite înc a preliminar  a aerului 
secundar, care are ca  rezultat cre terea temperaturii de combustie, a efici  sobei de înc t, i 
previne afumarea sticlei. În timpul func o rii emineului, regulatorul aerului secundar asigu control 
asupra procesului de combustie atât calitativ cât i cantitativ. Regulatorul de aer secundar nu ar trebui  
fie închis atunci când emineul func oneaz . În multe cazuri regulatorul de aer secundar a fost închis la 
scurt timp du  aprinderea focului, in ciuda instruc iunilor noastre, pentru a se reduce consumul de 
combustibil. Acest lucru duce la o limitare a fluxului de oxigen, care deranjeaz  arderea i te 
geamul cu funingine. De asemenea se creeaz misii de gaz d un are care se pot aprinde în co ul de 
fum. 
În timp ce randamentul depinde de mea co ului de fum, controlul precis al aerului necesar pentru 
ardere este dat prin experi . 
 
 

3.4 Arderea ini ial sobei de înc zit. 
La prima ardere a emineului trebuie acordat en e urm oarelor lucruri: 

 Lua i afar din tava de cenu oate instrumentele suplimentare.  
 Regulatoarele pentru aer prima secundar trebuie deschise. 
 În timpul primei arderi este necesar ca u a camerei de ardere s  fie l sat  p n deschi , pentru 

a preveni lipire urului de etan are de vopseaua sobei de înc t. 
Prima ardere trebuie s  fie lent  i lini ti , cu cantit  mici de a chii i hârtie. Dup  ce acestea au ars, 
pute i pune doi sau trei butuci de lemn. 
 

3.5 Aprinderea în timpul exploat ii. 
emineul este construi proiectat pentru con i de ardere intermitent . 

La fiecare aprindere dumneavoastr trebuie s face urm oarele:  
 Regulatorul de aer secundar este deschis 
 A eza i materialele combustibile, aprinde i-le, iar apoi închide i u a. Dup  ce acestea ard bine, 

randamentul dorit se atinge reglând aerul de combustie. 
 Dac  este necesar  o inc e contin , se adaug  combustibil în emineu, dar  

numai dup  ce materialul volatil a ar s-a ajuns la un pat de jar de baz . 
 Tava de cenu se scoate pentru cur e numai dup r cire. 
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3.6  Cerin e pentru ventilare 
Un factor important pentru arderea corect mineului este alimentarea cu aer calitativ în camera 

de ardere, care trebuie s fie de minim 4 m3/h pentru un kW din totalul aerului evacuat. Dac exist  alte 
minee func onale în aceea  ca , atunci este necesar pentru ele, suplimentar, un mimim de 1,6 

m3/h aer pentru fiecare or de func onar kW din totalul aerului evacuat. 
Dac în camer func oneaz in acela timp cu mineul un ventilator de suc iune a aerului din camer
(deshidrator, etc.), acest lucru duce la o schimbare a tirajulu în consecin con i mai slabe de ardere a 

mineului. În acest caz, pentru a se ajunge la o ardere eficien , este necesar un aer suplimentar în 
camer  

 
 
Dac nu este posibil s se asigure un tiraj natural, atunci este necesar a se monta un 

ventilator de tiraj for at sau un alt dispozitiv adi ional care s creasc valoarea tirajului. 
 

3.7 Înc lzirea în perioadele intermediare. 
Pentru buna func onare a mineului, este necesar un tiraj al co ului de fum potrivit. Aceasta 

depinde de mea co ului  de temperatura mediului. La temperaturi de 14oC pot ap a tulbur ri în 
combustie din cauza insuficie ei tirajului. În acest caz este necesar  înc rcarea mineului cu mai p n 
combustibi regulatoarele de aer s fie complet deschise astfel încât combustibilul s ard mai rapid (cu 
flac r stfel s se ajung la un tiraj stabil în co ul de fum. În acest caz este necesar s se cure tava de 
cenu mult mai des. 

 
4. Instruc iuni importante pentru siguran a arderii  

i reglarea corespunz toare. 
U a mineului trebuie întotdeauna închis cu fermitate chia când mineul nu func oneaz . 

mineul trebuie instalat numai pe o podea necombustib . 
mineul  co urile de fum trebuie s  fie a zate la cel p n 80 cm fa  de obiectele combustibil

construc . 
Este interzis a se folosi lichide u r inflamabile la aprindere. 
Este interzis conectarea vertical burlanelor cu co ul de fum prin structura podelei. Prezen a 
substa elor u r inflamabil explozive în camera de ardere nu este permis . 
Aruncarea cenu i  cur area mineului trebuie efectuate doar în locuri sigure  când mineul s-a 
r t complet. 

mineul este destinat pentru înc a local camerelor cu un risc normal. 
Este interzis  a zarea materialelor  a obiectelor combustibile pe mineu  în imediata apropiere a ei. 

 
 

 
V r m s acorda i aten ie în timpul func rii emineului astfel încât copii s fie inu i 

departe de ea, pentru c suprafa a acestuia este fierbinte i ea. Pericol de ardere! 
V recoman m urm oarele instruc iuni în cazul arderii în co ul de fum: Închide i 
regulatoarele de aer de combustie! 
Suna i la pompierii din raza dumneavoastr ! Nu încerca i s stinge i 
focul cu ap ! 
Toate materialele u r inflamabile s fie îndep rtate de co ul de fum! 
Când mineul este preg tit din nou de func onare, este necesar ca  co ul de fum s  fie verificat de o 

persoan competent pentru eventualele pagube. 
 
 

 
Atunci când emineul a fost suprasolicitat peste limita de temperatur , sau pentru o 

perioad mai lung de timp, i când s-a folosit combustibili a ii decât cei recomanda i de 
produc tor, atunci noi nu putem garanta tr a emineului. 
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V  ru m ca regulat s  efectua i o verificare a mineului privind func onalitatea acestuia, împreun cu un 
specialist. Înlo i p r le defecte numai cu piese de rezerv  fabricate  furnizate de fabricant. 
 

5. Cu area 
Corecta mentenan cur are a mineului îi garanteaz func onarea trainic buna înf i are. 
Burlanele de fu interiorul mineului ar trebui cur ate cel p n o dat pe an. Suprafe ele vopsite 
trebuie cur ate cu o perie uscat moale. 
Sticla trebuie cur at  dup  r a mineului, cu ajutorul unei so i de ap  cu s pun  apoi uscat . 
 

În timpul cu rii nu folosi i obiecte ascu ite sau materiale abrazive! 
 

6. Defecte posibile i cauzele lor. 
La aprindere emineul fumeg (tiraj insuficient): 

 Co ul de fum sau burlanele nu sunt etan e;  
 Co ul de fum este dimensionat incorect; 
 U a unui alt dispozitiv legat de acela co de fum este deschis  

 
 
Camera nu se l e: 

 Este necesar c ldur mai mare;  
 Combustibil de calitate slab  
 Exist prea mult enu pe gr tarul camerei de ardere;  
 Aerul furnizat este insuficient; 

 
emineul radiaz prea mult r  

 Aerul furnizat este prea mult; 
 Tirajul co ului de fum este prea mare; 

 
G tarul s-a crepat sau se formeaz cenu  

 mineul a fost supraînc rcat în mod repetat;  
 S-a folosit combustibil inadecvat; 
 A fost furnizat prea mult aer primar;  
 Tirajul co ului de fum este prea mare; 

 
Când emineul nu func ioneaz corect: 

 Deschide i la maxim regulatoarele de aer prima secundar;  
 Înc rca i mai p n combustibil; 
 Cur a i tava de cenu cu regularitate; 
 Brichetele de turb  trebuie s  fie bine aprinse înainte de inchiderea regulatoarelor de aer prima

secundar; 
 Verifica i dac co ul de fum nu este înfundat; 
 Verifica i dac burlanul sobei de înc t nu intr prea mult în co ul de fum;  
 Verifica i dac mufa mineului a fost cur at dac aerul vine de deasupra lui; 
 Dac alt mineu este conectat la acela co de fum, verifica i dac acesta func oneaz corect.  
 Verifica i dac tirajul co ului de fum corespunde cu necesarul de tiraj al mineului; 
 Verifica i dac burlanul mineului nu este închis cu capacul; 

 
Fabricantul î  men ne dreptul de a efectua schimb ri constructive f r  a înc ca performa ele mineului. 
 
 

 
 
              Fabricantul nu este responsabil pentru rile efectuate emineului de 

c tre utilizator. 
 

Dup i citit cu aten e acest manual, pute i folosi cu u urin emineul dumneavoastr . V dorim multe 
ore p te, savurând jocul fl c rilor. 

 

7. Componente 
Soba de înc t este echipat cu o ermorezistent  1 buc. 

 



APENDICE 
Diametrul i de evacuare gaze arse ø 130 sau 150 mm. 

 
Pentru sobe de zit cu boiler integrat: presiunea maxim de operare a apei  1 bar. 

 
Distan ele de montare ale sobei de lzit, care sunt sigure din punct de vedere al siguran i focului: 
Distan a fa  de materialele combustibile adiacente: xx cm în fa , xx cm în lateral, xx cm în spate Când se 
folose te o plac ermorezisten , se poate posta la dista ele: XXX cm în fa , XXX cm în lateral, XXX cm 
în spate. 
În prezen a materialelor sau construc lor inflamabile, emineul trebuie plasat la o distan  de XX cm sau 
trebuie montate ecrane non-combustibile. 

 
Tipul, dimensiunile i cantit ile recomandate de combustibil: Bu teni de lemn usca i 
cu lungimea XXX c diametrul ø XXX cm  2 kg. C rbune (brun / brichete bituminoase) 

 2 kg. 
Marcarea regulatoarelor de aer prima secundar 0  închis. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Marinela K 7,0 10,0 - - 530 490 1140 142 

Marinela PKBO-t 8,0 4,0 6,0 2 530 490 1140 181 

Marinela S 7,0 10,0 - - 530 490 1140 161 

Marinela PS-t 7,0 10,0 - - 530 490 1140 170 

Marinela PSBO-t 8,0 4,0 6,0 2 530 490 1140 200 

Marinela 7,0 10,0 - - 530 490 1140 152 

Marinela B* 8,0 4,0 6,0 2 530 490 1140 182 

Marinela P-t 7,0 10,0 - - 530 490 1140 161 

Marinela PBO-t 8,0 4,0 6,0 2 530 490 1140 194 

Grande 14,0 18,0 - - 682 542 980 147 

Grande B* 14,0 8,0 10,0 2 682 542 980 177 

Grande BO-tv 14,0 8,0 10,0 2 682 562 980 180 

Grande F 12,0 17,0 - - 614 597 1040 182 

Grande A 14,0 18,0 - - 682 542 1220 152 

Grande AB* 14,0 8,0 10,0 2 682 542 1220 182 

Grande ABO-tv 14,0 8,0 10,0 2 682 562 1220 185 

Grande Lux ВО-tv 14,0 8,0 10,0 2 682 562 980 188 

Grande Lux А 14,0 18,0 - - 682 542 1220 158 

Grande Lux АВ* 14,0 8,0 10,0 2 682 542 1220 188 

Grande Lux АВО-tv 14,0 8,0 10,0 2 682 562 1220 193 

Grande Max B*25 22,0 5,0 25,0 2 682 542 1150 214 

Titan BO-tw 14,0 8,0 10,0 2 682 530 1000 208 

Titan A 14,0 18,0 - - 682 510 1220 168 

Titan AB* 14,0 8,0 10,0 2 682 510 1220 198 

Titan ABO-tw 14,0 8,0 10,0 2 682 530 1220 211 

Titan SBO-tw 14,0 8,0 10,0 2 682 530 1000 228 

Titan AS 14,0 18,0 - - 682 510 1220 169 

Titan ASBO-tw 14,0 8,0 10,0 2 682 530 1220 212 

Pearl A 14,0 18,0 - - 755 610 1 310 127 

Pearl AB* 14,0 8,0 10,0 2 755 610 1 310 162 

Rein K 14,0 16,0 - - 680 510 1175 150 

Rein KB* 14,0 7,0 9,0 2 680 510 1175 178 

Sonata 16,0 22,0 - - 690 675 1800 165 

Sonata B* 16,0 5,0 17,0 2 690 675 1800 211 

Diplomat 14,0 18,0 - - 755 620 1850 170 

Diplomat B* 14,0 8,0 10,0 2 755 620 1850 205 

Diplomat BO-v 14,0 8,0 10,0 2 755 620 1850 208 

Bora L 5,0 7,0 - - 364 355 700 47 

Bora Lux L 5,0 7,0 - - 364 379 626 46 

Bora C 9,5 12,5 - - 365 507 700 64 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bora 8,0 11,0 - - 515 377 750 52 

Bora Lux 8,0 11,0 - - 515 377 650 50 

Nero 6,0 8,0 - - 515 398 650 75 

Nero Lux 11,0 18,0 - - 615 418 762 97 

Nero Lux B* 11,0 8,0 7,0 2 615 414 762 122 

Nero Lux BO 11,0 8,0 7,0 2 615 414 762 125 

Pandora C 12,0 16,0 - - 570 504 759 78 

Atlant C 15,0 24,0 - - 530 690 800 118 

Atlant CB* 15,0 8,0 16,0 2 530 700 800 130 

Deluxe 11,5 16,0 - - 484 495 913 87 

Deluxe B* 12,0 7,0 10,0 2 484 515 913 105 

Deluxe A 11,5 16,0 - - 484 495 913 87 

Deluxe AB* 12,0 7,0 10,0 2 484 515 913 105 

Deluxe F 11,0 16,0 - - 484 479 963 100 

Deluxe E 11,5 16,0 - - 484 495 913 87 

Deluxe EB* 12,0 7,0 10,0 2 484 515 913 105 

Deluxe L 9,0 13,0 - - 454 400 850 68 

Ray 9,0 14,0 - - 468 407 811 64 

Ray Max 13,0 21,0 - - 654 435 800 92 

Ray Max B* 13,0 7,0 14,0 2 654 451 800 118 

Rubin 13,0 21,0 - - 654 435 800 114 

Rubin B* 13,0 7,0 14,0 2 654 451 800 142 

Torino 7,5 10,5 - - 510 418 900 70 

Torino K 7,5 10,5 - - 510 418 900 75 

Vision / Tulin 7,5 10,5 - - 510 420 950 74 

Vision S 7,5 10,5 - - 510 420 950 80 

Verona L 9,0 12,0 - - 556 458 750 85 

Verona 9,0 12,0 - - 556 458 910 90 

Verona K 9,0 12,0 - - 556 458 910 90 

Verona KB* 9,0 5,0 7,0 2 556 478 910 120 

Verona KBO 9,0 5,0 7,0 2 556 478 910 123 

Novara K 9,0 12,0 - - 560 460 840 86 

Novara S 9,0 12,0 - - 590 475 840 107 

Spectra K 9,0 12,0 - - 540 518 1133 120 

Spectra KB* 9,0 5,0 7,0 2 540 518 1133 150 

Spectra KBO 9,0 5,0 7,0 2 540 518 1133 153 

Venice 9,0 12,0 - - 749 469 995 134 

Elegance 9,0 12,0 - - 510 486 1 010 98 

Maestro 9,0 12,0 - - 470 400 980 75 

Maestro К 7,0 10,0 - - 470 400 980 85 

cooker Viki 10,5 13,5 - - 930 623 874 122 

cooker Victoria 9,0 12,0 - - 900 645 907 180 

cooker Victoria В* 10,0 7,0 6,0 2 900 645 907 218 

cooker Victoria ВO 10,0 7,0 6,0 2 900 660 907 220 

cooker Victoria Lux 9,0 12,0 - - 900 645 907 200 

cooker Victoria Lux (color) 9,0 12,0 - - 900 645 907 210 

solid fuel boiler Tropic-t 23,5 - 27,0 2 590 615 1105 186 

firebox Verona 9,0 12,0 - - 438 426 710 65 

firebox Verona  В* 9,0 5,0 7,0 2 438 446 710 95 

firebox Admiral 14,0 20,0 - - 700 570 830 140 

firebox Admiral В* 14,0 8,0 12,0 2 700 587 830 160 

firebox Admiral ВО 14,0 8,0 12,0 2 700 595 830 168 

firebox Senator 14,0 19,0 - - 700 570 830 140 

firebox Senator B* 14,0 9,0 10,0 2 700 570 830 175 

firebox Senator BO 14,0 9,0 10,0 2 700 570 830 178 

firebox Tropic 21,0 31,0 - - 690 610 890 119 

firebox Tropic B* 21,0 7,0 24,0 2 690 610 890 185 

firebox Strasbourg 10,0 15,0 - - 650 394 561 90 

firebox Marseille 12,0 18,0 - - 700 440 670 122 

firebox Bordeaux 11,0 17,0 - - 700 440 670 95 

firebox Bordeaux B* 12,5 5,5 12,0 2 700 470 970 160 

firebox Bordeaux Panorama 14,0 20,0 - - 700 530 700 144 

firebox Bordeaux Prisma 12,0 18,0 - - 700 510 700 124 

firebox Bordeaux Vision ( L/R ) 14,0 20,0 - - 700 460 770 152 
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DIAGRAMA DE INSTALARE 
pentru emineurile cu combustibil solid i boiler integrat 

                
 

                                   LEGENDA: S = Soba; Vexp = Vas expansiune deschis; 

                                                         Sp = Supraplin; T = Tur; Rt = Retur; R = Radiatoare; 

                                                   Rr = Robinet radiator; 

                                                          P  montarea pompei de circulatie pentru realizarea circulatiei fortate. 
 

INSTRUC IUNI DE INSTALARE I OPERARE 
pentru emineuri cu combustibil solid, 

ardere intermitent cu a închis i boiler integrat 
 

emineul cu boiler integrat pe care la- i achizi nat v  d  minunata posibilitate a înc lzirii înc perilor din 
apropiere prin intermediul radiatoarelor. 
 
 
                  emineul cu boiler integrat este conceput pentru a func iona c stem deschis, cu o presiune 
de operare de maxim 1 bar. 
În camera de ardere a emineului este construit un rezervor cu producere de c dur nform cu Apendicele 1. 
Producerea de c ldur stalate ar trebui s core cu producerea de c ldur  
indicat  in Apendicele 1. În cazul mont  de radiatoare cu un randament mare, apare o r cire a 
suprafe fierbin i, care conduce la condensare i blocaj. 
Dimensiunea racordului sobei de înc zit este confec nat din eav filetat 1 (inch). Când se insta
sistemul de înc zire trebuie îndeplinite u toarele reguli: 
             Pentru sistemul de înc zire cu circuit deschis, radiatoarele trebuie instalate la o l ime mai mare 
decât a boilerului din soba de înc zit. Diferen a mini  dintre linia de mijloc a radiatoa  boilerul integrat 
ar trebui s  fie 500 mm. Dac  radiatoarele sunt instalate la un etaj superior, c dura se îmbu t e te. 
             Pentru sistemul de înc zire sub presiune  când este instalat  o pom  de recirculare  
radiatoarele pot fi instalate sub nivelul boilerulu sistemul poate fi instalat cu vi mai su iri. 
În ambele cazuri al mont  sistemului de înc zire, trebuie ata at un vas de expansiune, conectat la 
punctul cel mai superior al sistemului. Capacitatea vasului de expansiune trebuie s  fie de la 5% pâ  
la 10% di inutul de a al insta ei. Acesta trebuie protejat împotriva îng ului. 
Pentru emineurile cu boiler integrat este recomandat a  se cur a suprafa a de pe boiler 
de funingi materiale r inoase cel pu in o dat pe lun . 
Prin introducerea de materiale izolatoare între perete  radiator v   c dura de 
radiere, avantaj care este dovedit. 
Boilerul integrat v   o alt  oportunitate  instalarea unei serpentine în boiler pentru 
fabricarea apei calde menajere. 
Fabricantul nu poate garanta munca la sistemul de înc zire, exceptând soba de înc zit. 
C i nstalarea sistemului de înc zire trebuie efectuate de un expert autorizat! 
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Victoria-05 Ltd. 
61A Anton Strashimirov Str. 
5100 Gorna Oryahovitsa 
Bulgaria 
Tel: +359 618 60282 
Fax: +359 618 60200 
Fax: +359 618 60200 
e-mail: info@v05.bg 
 
 
 
 

               CERTIFICAT DE GARA IE 
 

Se  acord  pentru  produsele  comercializate  o  garan e  de  24  luni  de  la  data cump r rii. 
 

Nu se acord garan e pentru piesele defecte ca urmare a nerespect rii condi iilor de utilizar
înt inere, montar pentru piesele care nu fac obiectul garan ei conform cu Instruc iunile pentru 
instalarea  operarea emineurilor cu combustibil solid. 

 
Produsul reclamat ca fiind necorespunz or va fi în t în mod obligatoriu de bonul de achizi e 

de tampila unit ii de vâzare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am luat la cuno tin                                                                                    Victoria-05 Ltd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importator:
Sc Alexana Transexim 25 Srl 
sos.Fundeni, 118, sector 2, Bucuresti
Tel:0212556606
www.utilul.ro
office@utilul.ro


