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Prezentare 
Stimate client, vă mulţumim pentru faptul că ați cumpărat un şemineu marca CLAM, și vă invităm să citiţi cu atenţie 
acest manual înainte de a începe instalarea șemineului. În prezentul manual sunt cuprinse toate informaţiile necesare 
pentru o instalare corectă, punere în funcţiune, mod de folosire, curăţare, întreţinere, etc. 
 
La manual este ataşat fișa de garanţie şi alte două fişe referitoare la: 

 INSTALAREA CORECTĂ 

 OMOLOGARE  
 
Aceste fişe trebuie să fie completate şi semnate după instalare şi omologare, o fişă trebuie păstrată împreună cu din 
prezentul manual, iar cealaltă trebuie să fie trimisă Firmei producătoare, împreună cu garanţia.  
Păstraţi cu grijă acest manual, și nu-l lăsaţi la o parte până nu l-ați fi citit, indiferent dacă aveți sau mu experiență în 
folosirea și întreținerea termo-șemineurilor. Lecturarea acestui manual n-o să vă ia decât câteva minute, iar informațiile 
cuprinse sunt neprețioase.  

 

Lipeşte aici eticheta şemineului tău 
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- 2 - Ghid al manualului 
 

 Acest manual a fost redactat de producător şi este parte integrantă din echipamentul şemineului termic . 

 Informaţiile conţinute se adresează personalului necalificat (non expert) şi personalului calificat. 

 Acest manual defineşte scopul pentru care a fost conceput şemineul şi conţine toate informaţiile necesare garantării 

unei instalări şi utilizări în condiţii de siguranţă şi corecte.  

 Alte informaţii tehnice, care nu au fost indicate în prezentul manual, constituie părţi integrante din documentaţia 

tehnică redactată de CLAM – soc. coop., disponibilă la sediul acesteia. 

 Respectarea constantă a prevederilor conţinute în acesta asigură siguranţa individului şi a aparatului, economia 

privind utilizarea şi o durată de funcţionare mai lungă.  

 CLAM – soc. coop. declară faptul că şemineul respectă prevederile legislative ale următoarelor acte normative şi 

Directive: 

- EN 13229 Şemineuri termice şi şemineuri deschise cu combustibil lichid. Cerinţe şi metode de 

verificare. 

- Directiva 89/336 CEE (Directiva EMC), modificată ulterior.  

- Directiva 2006/95 CEE (Directiva privind Tensiunea Joasă), modificarile ulterioare. 

 Analiza atentă a factorilor de risc realizată de CLAM – soc. coop. a permis eliminarea majorităţii riscurilor, însă vă 

recomandăm să respectaţi cu stricteţe instrucţiunile din prezentul document, înainte de efectuarea oricărei 

operaţiuni. 

 Consultaţi cu atenţie manualul înainte de operaţiunile de instalare, utilizare şi toate intervenţiile asupra şemineului 

termic.  

 Păstraţi cu grijă prezentul manual şi asiguraţi-vă că este întotdeauna disponibil, găsindu-se în apropierea 

şemineului.   

 Pe perioada garanţiei nici una dintre părţile componente nu poate să fie modificată sau înlocuită cu alta non-

originală, acest lucru aducând după sine ieșirea imediată a produsului din garanţie. 

 Schemele şi desenele sunt furnizate cu titlul indicativ şi ca exemplu; în promovarea unei politici de dezvoltare şi 

inovare constantă a produsului, constructorul poate aduce modificări fără nici un preaviz. 

 Prezentul manual trebuie să fie păstrat pe toată durata de funcţionare a şemineului termic; în cazul pierderii sau 

deteriorării, trebuie să solicitaţi de la constructor o copie, indicând datele de identificare ale şemineului termic (preţul 

va fi stabilit de constructor). 

 Toate dimensiunile exprimate în acest manual sunt exprimate în mm. 

 Înainte efectuarea oricărui tip de intervenţie, deconectaţi şemineul termic de la reţeaua electrică.    
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- 3 - Date de identificare 
 

Etichetele sunt de trei tipuri, ca în figura de mai sus: 

Numărul 1 indică numărul de serie şi modelul, se regăseşte şi pe învelişul extern al ambalajului; 

Numărul 2 indică numărul de serie şi modelul, se găseşte pe o ţiplă autocolantă, ce va trebui lipită în spaţiul liber de pe 

pagina 1 din prezentul manual; 

Numărul 3 situată în camera ventilatorului indică toate informaţiile şi caracteristicile tehnice utile pentru instalator şi 

personalul responsabil cu întreţinerea.  

 

Eticheta (1)                Autocolant (2)                    Eticheta (3) 

 

 

Pentru a avea acces la eticheta numărul 3, procedaţi după cum urmează: 

1) Ridicaţi şi îndepărtaţi vatra din fontă. 

2) Eticheta se găseşte în partea anterioară dreaptă de pe capacul accesoriu.  

3) Plăcuţa este situată pe capacul detaşabil plasat sub sertarul pentru cenuşă. 
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- 4 - Date tehnice 
 

 

Pentru realizarea instalaţiei, care se potriveşte cel mai bine nevoilor dvs., toate modelele Energy pot să fie cerut în trei 

versiuni diferite:  

 

DE BAZĂ – Produce apă caldă pentru încălzirea radiatoarelor. 

 

DE BAZĂ + KIT „C” – Produce apă caldă pentru încălzirea radiatoarelor; este prevăzut cu circulator.  

 

DE BAZĂ + KIT „CS” – La fel ca şi KIT-ul „C” + grupul integrat pentru producerea apei calde menajere.  

DE BAZĂ + KIT ”  „ INTEGRAREA ENERGIEI STOCATE” - grupul integrat pentru producerea apei calde menajere.  

 

Notă:  

Kit-urile se livrează pre-asamblate, fiind necesară doar racordarea directă la instalaţie a şemineului termic. 

 

Măsurători efectuate în conformitate cu UNI EN 13229:2006 (Inserţii şi focuri deschise care utilizează combustibili solizi. Cerinţe şi 

metode de testare), de către Primacontrol IMQ. 

 

Energy 75:  Raport de testare CPD-09-011. 

Sarcina de încercare:  Incărcătură de 6,2 kg lemn de fag; 

  5 lemne cu lungime de 30 ± 3 cm 

Reglaj aer : Supapă primară de aer 20% deschisă 

 Energy 85:  Raport de testare CPD-09-026. 

Sarcina de încercare:  Încărăctură de 7,1 kg lemn de fag; 

  5  lemne  cu  lungime de 30 cm 

Reglaj aer :  Supapă primară de aer 10% deschisă 

  Deschiderea găurelelor de curațare a geamului   - 2mm. 
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ENERGY     75     85 

   

Puterea Termică Nominală    24kW    28,5kW 

Puterea termică dată de fluid (direct)    16kW    18kW 

Puterea termică globală     8kW   10,5 kW 

Randamentul global    82%    83,5% 

Volum încălzibil    680 m3  800 m3 

Suprafaţa plană foc   240 m2   280 m2 

Combustibil           Lemn   

Consum de lemne   6,2 kg/h   7,1 kg/h 

Tirajul    12 Pa   11 Pa 

Temperatura gazelor   277 °C    244°C 

Debitul gazelor  19,3 g/s   21,2 g/s 

Conţinutul CO la 13%de O   0,12 %   0,10 % 

Presiunea maximă de control       1,5 bar 

Debitul aerului de ardere      Ø 100 mm 

Ieşire horn      Ø 250 mm   

Racordări centrală (tuburi de tur / retur) 

              1” 

Racorduri schimbător de siguranţă              1/2” 

Conţinut de apă     42 litri    50 litri 

Tensiune / Frecvenţă    220-40 V / 50 Hz   

Suprafaţa plană foc   0,33 mq   0,39 mq 

Greutatea goală   297 kg   346 kg 
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- 5 - Principalele părţi componente 
 

Din acest moment vom folosi numele fiecărei componente , iar schema de mai jos ne va ajuta în citirea acestui manual.  

 -     Cercuri, lanţuri şi contragreutăţi la mecanismul rotativ 

- Mecanism automat de deschidere a supapelor la deschiderea uşii  

- Dispersor de siguranţă 

- Mecanismul rotativ 

- Grătar intrare aer 

- Sticlă ceramică 

- Element refractar ECOKER                                                                  

- Mâner cu „zona rece” 

- Roată din teflon 

- Panou electronic 

- Supaă motorizată –reglarea primară de aer 

- Intrare aer primar 

- Picior reglabil 

- Sertar cenuşă 

- Grătar din fontă 

- Difuzor de aer secundar 

- Supapă de fum by-pass 

- Schimbător de căldură  

- Schimbător supraîncălzire  de aer secundar  
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- 6 - Manipulare şi stocare 

 

În acest capitol vor fi indicate instrucţiunile necesare efectuării în mod corect a operaţiunilor 

de încărcare şi descărcare, manipulare şi instalare aferente şemineului termic. Vă amintim 

faptul că ambalajul este expus acţiunilor agenţilor atmosferici (ploaie, zăpadă), motiv pentru 

care este nevoie să aşezaţi şemineurile în locuri uscate şi ferite (figura 1).  

Vă recomandăm să solicitaţi efectuarea operaţiunilor de manipulare a şemineului termic de 

cel care utilizează, în mod obişnuit, echipamente de 

ridicare, cu deplina respectare a prevederilor normative în 

vigoare privind siguranţa. Cel care manevrează 

echipamentele de ridicare va trebuie să stea la o distanţa 

adecvată de partea ridicată şi să se asigure de absența 

persoanelor sau obiectelor expuse în cazul unei posibile 

căderi a sobei. Şemineul termic este prevăzut cu paleţi 

aferenţi pentru ridicare. Efectuaţi operaţiunea de 

descărcare cu echipamente de ridicare corespunzătoare, 

având forţa potrivită să ridice obiecte de greutatea 

şemineului ambalat (figura 2).  

Orientarea şemineului termic ambalat trebuie să fie 

conformă indicaţiilor de pe imaginile şi textele aplicate pe învelişul extern al ambalajului (figura 3). Manipulările trebuie să 

fie lente şi continue pentru a evita ruperea frânghiilor, lanţurilor, etc.   
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- 7 - Măsuri de siguranţă 
 

Pentru a evita deteriorarea şemineului termic şi eventuale pericolele pentru cel care îl utilizează, recomandăm 

respectarea următoarelor reguli: 

 

 Operaţiile de întreţinere şi reglare vor fi realizate doar de către personal autorizat şi instruit. 

 Nu încercaţi NICIODATĂ să reparaţi şemineul termic de unul singur, această acţiune putând cauza daune grave. 

 Pentru operaţiunile uzuale de întreţinere, respectaţi indicaţiile din capitolul Întreţinere. 

 Toate schimbările sau rmodificările aduse construcțiilor legate de şemineul termic ar putea compromite siguranţa, de 

asemenea toate modificările efectuate asupra unității de control (UNITATEA DE COMANDĂ) trebuie efectuate DOAR 

de personalul autorizat al CLAM. 

 

Prin construcţie, şemineul termic este capabil să funcţioneze, să fie reglat sau să fie întreţinut, fără ca aceste operaţiuni 

să expună persoanele la risc, dacă sunt efectuate în condiţiile prevăzute de constructor. 

 

7.1 - Dispozitive de siguranţă 

 

Şemineul termic este rezultatul unei activităţi îndelungate de proiectare şi a numeroase teste, ceea ce a permis societăţii 

CLAM să lanseze pe piaţă un produs cu siguranţa ridicată, atât pentru operator, cât şi pentru mediu. 

În continuare, sunt descrise câteva dintre sistemele de siguranţă încorporate, care fac ca utilizarea acestui aparat să fie 

mai sigură şi plăcută: 

 

 Uşă glisantă: Sticla-ceramică utilizată la uşă are o rezistenţă la căldură de până la 800°C. Uşa alunecă pe două 

şine, alunecarea fiind controlată de o serie de lanţuri, care asigură stabilitate şi o utilizare uşoară de către oricine. Uşa 

este prevăzută cu garnituri (ce pot fi înlocuite) din fibră ceramică, care asigură o închidere ermetică a camerei de 

ardere.  

ATENŢIE: În timpul funcţionării, STICLA de la uşă atinge temperaturi ridicate, contactul cu uşa (fără echipamente 

individuale de protecţie) poate cauza arsuri grave. Evitaţi contactul cu sticla şi nu lăsaţi COPIII să se apropie de 

şemineul termic. 

 

 Supapa motorizată: Supapa motorizată reglează refluxul aerului de ardere, optimizează durata arderii, influenţând 

direct randamentul şi consumul, evită efectul de forjare şi supraîncălzirea centralei.  

 

 Supapa de control al gazelor: Ridicarea manuală a uşii declanşează automat deschiderea supapelor interne pentru 

evacuarea gazelor. Dispozitivul evită întoarcerea gazului în cameră. 

 

 Învelişuri: Studiul atent al profilelor a permis integrarea perfectă a şemineurilor termice într-un înveliş, evitând 

acumulările de pulberi şi cenuşă.  

 

 Alarme: Un dispozitiv acustic semnalează utilizatorului faptul că sonda a relevat o temperatură a apei mai mare de 

85°C. Pe afişaj (display), alarmele sau anomaliile de funcţionare vor apărea sub forma unor semnalizări vizuale.  

 

 Comutatorul VARĂ-IARNĂ: În sistem a fost integrat un dispozitiv de siguranţă, care trece în mod automat de la 

funcţionarea de VARĂ la funcţionarea de IARNĂ, în momentul relevării de către sondă a unei temperaturi de 85 °C. 

Acest dispozitiv de siguranţă este necesar atunci când nu există cerere de apă caldă menajeră, pentru a evita 
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fierberea apei în centrală din cauza cantităţii de căldură generată şi neutilizată. Comutarea automată de la 

funcţionarea de VARĂ la funcţionarea de IARNĂ permite dispersarea excesului de căldură produs de şemineul termic 

în instalaţia de încălzire, evitând supraîncălzirea structurii şemineului termic.  

 

 Dispozitiv antigel: Când temperatura apei din şemineu este mai mică de 5 °C, pe ecran va apărea intermitent un 

mesaj de anomalie (siguranţă antigel). Circulatorul se activează automat pentru a evita îngheţarea apei în instalaţie, 

chiar şi atunci când selectorul 1 este în poziţie OFF.  

 

 Antiblocaj circulator: În cele din urmă a fost integrat un sistem antiblocaj pentru circulator, care pune în funcţiune 

circulatorul la fiecare 24 ore timp de 10 secunde, chiar şi atunci când selectorul 1 este în poziţie OFF; acest sistem 

evită blocarea circulatorului, după perioade îndelungi de inactivitate.  

 

 Schimbător de siguranţă: Dispozitiv pentru răcirea apei din centrală, în cazul instalaţiilor cu vas de expandare închis 

 

Instalarea, racordarea şi verificarea bunei funcţionări a ŞEMINEULUI TERMIC sunt operaţiuni, care trebuie să fie 

efectuate de personalul autorizat al CLAM, cu deplina respectare a actelor normative europene, a regulamentelor locale 

şi a instrucţiunilor de montare anexate.  

În cazul operaţiunilor de instalare diferite de cele din manual, care nu respectă indicaţiile originale, CLAM îşi declină orice 

răspundere pentru daunele aduse obiectelor şi/sau persoanelor. 
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- 8 - Instalarea 
 

8.1. Cerințe pentru instalarea corectă 

Înainte de începerea lucrărilor de instalare a şemineului termic, sunt bine de ştiut câteva lucruri în vederea montajului. 

 Prevedeţi racordarea la un horn pentru evacuarea gazelor. 

 Prevedeţi racordarea prizei externe de aer. 

 Prevedeţi necesitatea racordării la linia electrică. 

 Prevedeţi racordarea la instalaţia de încălzire. 

Toate instalaţiile trebuie să fie realizate în conformitate cu actele normative în vigoare. CLAM nu işi asumă nici-o 

responsabilitate pentru daunele cauzate de instalaţiile realizate în mod neadecvat.  

N.B. Instalaţia electrică trebuie să fie prevazută cu împământare. 

 

8.2. Poziţionarea 

 

Şemineul termic trebuie să fie poziţionat, după cum urmează: 

 Aşezaţi şemineul termic pe podea într-o poziţie favorabilă racordării prizei de 

aer şi, mai ales, pentru racordarea hornului (figura 4). 

 Priza de aer trebuie să fi aşezată pe un perete, care dă spre exterior sau într-

un mediu bine ventilat (garaj, pivniţă, etc.).  

 Toate şemineurile pot să fie instalate pe perete sau pe colţ. Verificaţi 

distanţele dintre şemineul termic şi pereţii din apropriere (figura 5).  

ATENŢIE: Dacă pereţii sunt realizaţi din material inflamabil, vă recomandăm 

să respectaţi distanţa de 100 mm și să izolaţi şemineul în mod corespunzător. 

 Dacă pereţii sunt tradiţionali, respectaţi distanţa de 20 mm.  

 Aşezare şemineului termic poate diferi şi în funcţie de înveliş. În vederea unei 

aşezări corecte a 

şemineului termic, trebuie să luaţi în considerare înălţimea 

planului de ardere, considerând învelişul care urmează a fi 

montat. Şemineul termic are o înălţime minimă a planului de 

ardere de 230 mm. Această înălţime arată spaţiul existent de 

la sol până în partea inferioară a garniturii care porneşte de la 

şemineu (figura 6). Patru rotiţe aşezate la baza şemineului 

termic fac în aşa fel încât operaţiunile de poziţionare să fie cât mai 

simple; în dotarea tuturor şemineurilor termice se livrează, de 

asemenea, şi o serie de picioruşe reglabile (în număr de 4), care vor 

trebui să fie instalate în momentul în care a fost stabilită 

poziţionarea corectă pentru instalarea finală. Operaţiunea va trebui 

să fie efectuată de mai mulţi operatori, care prin mişcări foarte lente 

vor trebui să încline şemineul termic în timp ce o persoană va trebui 

să înşurubeze picioruşele în spaţiile libere aferente.  
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8.3. Priza de aer externă 

 

În vederea obţinerii unei funcţionări corecte şi distribuirii uniforme a temperaturii în interiorul camerei de instalare, trebuie 

să aşezaţi şemineul termic într-un loc în care aerul necesar arderii şi aerisirii camerei să poată circula. Circulaţia aerului 

trebuie făcută direct prin deschiderile constante (orificiile) de pe pereţii camerei, care dau spre exterior şi care au 

următoarele caracteristici: 

1) Sunt realizate în aşa fel încât nu poată să fie înfundate nici din interior, nici din exterior. 

2) Sunt protejate cu grilaj, reţea metalică sau protecţie corespunzătoare, care nu trebuie să reducă secţiunea minimă.  

Circulaţia aerului poate să fie obţinută chiar şi din camerele adiacente celei de instalare, cu condiţia ca acestea să fie 

dotate cu priză de aer externă şi să NU fie amenajate ca dormitoare şi băi sau să nu existe pericol de incendiu în interorul 

ecestora, cum ar fi garajele, magaziile cu materiale combustibile, etc. 

Intrarea aerului de ardere în interiorul şemineului termic are loc printr-un racord cu ø 100, aşezat în partea posterioară. De 

acest racord se leagă un tub flexibil din aluminiu cu diametrul identic, care se termină cu o grilă de protecţie din PVC (în 

dotare). 

 

8.4. Tipuri de instalaţii 

 

 

 

8.5. Legăturile hidraulice şi electrice  

 

Legăturile şi operaţiunile de întreţinere a componentelor hidraulice trebuie să fie încredinţate doar personalului calificat, 

având competenţa şi calificarea de instalator. 

 Toate aceste operaţiuni trebuie să fie efectuate în condiţii de siguranţă, în conformitate cu prevederile din actele 

normative în vigoare. 

 CLAM se consideră exonerată de orice răspundere civilă sau penală pentru daunele aduse obiectelor şi/sau 

persoanelor, care rezultă  în urma unei realizării unor conexiuni defectuase.  
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-9- Instrucţiuni de utilizare 
 

În acest capitol vor fi prezentate instrucţiuni privind utilizarea corectă a şemineului. Pentru a garanta un randament bun al 

şemineului, cu respectarea deplină a prevederilor în materie de siguranţă, vă oferim câteva sfaturi şi practici CLAM. 

Funcţionarea şemineului este extrem de simplă, însă vă sfătuim să citiţi întotdeauna manualul înainte de efectuarea 

oricărei operaţiuni.  

Gestionarea şi modificarea parametrilor trebuie să fie realizată OBLIGATORIU de către persoane ADULTE. 

 

9.1. Punerea în funcţiune 

 

Înainte de a pune în funcţiune şemineul termic, trebuie să luaţi în considerare câteva INDICAŢII foarte importante: 

 

 Pentru a obţine o ardere optimă, lemnele trebuie să fie uscate corespunzător şi, de asemenea, trebuie să ardă 

întotdeauna la o flacără vie, evitând, aşadar, arderile fără flacără. 

 

 Nu ardeţi lemne deosebit de răşinoase sau materiale, care conţin substanţe plastice dăunătoare mediului, care ar 

putea, totodată, să ducă la înfundarea schimbătorului şi hornului. 

 

 Nu vă recomandăm să încărcați tot combustibiliul pentru o perioadă mai lungă de timp de o dată. În ceea ce priveşte 

cantităţile de lemn, care urmează să fie arse, respectaţi datele tehnice indicate în tabelul aferent, împărţind aceste 

cantităţi în două sau trei încărcări.  

 

 Nu utilizaţi lichide inflamabile şi de detonare pentru aprindere, cum ar fi alcoolul, benzina. 

 

 Nu stingeţi focul cu apă. 

 

IMPORTANT: În momentul aprinderii, amintiţi-vă să aşezaţi întrerupătorul ON-OFF al întrerupătorului bipolar în poziția 

ON, iar selectorul panoului de comenzi să fie pe poziţie de iarnă „(imagine)” (mod. 005) sau „*” (mod. 005/B). 

Pentru aprinderea şemineului termic, încărcaţi o cantitate normală de lemne (nu în mod excesiv), aprindeţi focul, lăsând 

uşa ridicată pentru a permite un aflux de aer mai mare, necesar pentru pornirea inițială a arderii. După aceea închideţi 

uşa, lăsând-o deschisă doar 4-6 cm, ceea ce va duce la o creştere puternică a vitezei de pătrundere a aerului (aşa 

numitul efect „de forjă”), determinând, aşadar, o supraalimentare a arderii, favorizând arderea completă a lemnului. 

Această etapă trebuie să dureze doar puţine minute (circa 4), după care închideţi complet uşa.  

 

Ca orice aparat de încălzire, prima aprindere trebuie să fie realizată treptat şi lent, pentru a evita şocul şi dilatările termice 

prea mari ale fontei şi ale părţilor din oţel. Primele aprinderi pot produce anumite mirosuri, provenite din resturile de 

prelucrare şi/sau din evaporări cauzate de încălzire. Aceste efecte vor dispărea în totalitate la scurt timp de la utilizare. 
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9.2. Reglarea aerului de curăţare a sticlei 

 

În timpul funcţionării este normal ca pe sticlă să se depună particule 

nearse; CLAM a integrat un sistem de curăţare automată a sticlei. În 

timpul funcţionării normale a şemineului, sticla este curăţată în mod 

continuu prin jeturi de aer reglabile. Pentru reglarea fluxului de aer, 

trebuie să coborâţi complet uşa şi să rotiţi cu cheia din dotare şuruburile 

şi piuliţele aşezate între uşă şi uşiţă, aşa cum arată figura 7.  

Rotți şuruburile şi piuliţele spre stânga pentru a avea un flux de aer mai 

mare sau spre dreapta pentru a avea un flux de aer mai mic. 

   

 

9.3.Panoul de comenzi – Fişa electronică Mod. I084 LCD 

 

 Panoul de control LCD-grafic este interfaţa cu utilizatorul care poate afişa 

parametrii de funcţionare al șemineului și de salvare  a modalităților de 

operare.  

Prima pagină afişată conţine următoarele informaţii:  

Prima linie afişează ora şi data curentă.  

A doua linie indică temperatura apei din interiorul şemineului (T. apă).  

A treia linie indică presiunea apei din interiorul şemineului (P.  apei), 

această indicaţie este dată numai dacă aţi făcut instalarea unui vas închis 

şi numai dacă aţi instalat traductorul de presiune (opţional), altfel 

presiunea este înlocuită de cuvântul „VasoA” (vas deschis).  

Pe a patra linie este afişat tipul de reglare al supapei  de aer de primar(A = 

automat, M = manual) şi procentul de deschidere al aceleiaşi supape 

(XX%).  

Pe al cincilea rând sunt 5 căsuțe în care există pictograme cu următoarele informaţii: 

 

      = Circulatorul (pompa) în stare de funcționare. 

      = Debitul necesar de apă menajeră (cu Kit CS opțional instalat), sau ...                                                                                 

       = Boiler de acumulare necesar pentru apa menajeră (cu Kit acumulare opțional instalat). 

       = Panoul de control electronic al şemineului, care dă consimţământul pentru funcţionarea 

centralei pe gaz (dacă există) pentru încălzire şi / sau producerea de apă menajeră. 

        = Modul de funcţionare Iarnă (încălzire+producerea de apă caldă), sau ... 

       =Mod de operare = Vară (doar producerea de apă menajeră). 

        = Numărul paginii curente (una din cele trei).                              

 

Folosind tastele „1” și „2”, aveţi posibilitatea să vizualizaţi toate cele trei pagini. 
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Pagina a doua prezintă următoarele informaţii:                                                     

Primul rând afişează starea supapei cu 3 ieşiri "Apă Menajeră"; pictograma indică faptul că 

supapa a deschis calea spre "Apa Menajeră". 

Al doilea rând afişează starea supapei cu 3 ieşiri "de încălzire"; pictograma indică faptul că 

supapa a deschis calea pentru şemineul termic. 

Al treilea rând indică starea supapei cu 2 ieşiri "Apă Menajeră-Şemineu; pictograma indică 

faptul că supapa este deschisă.  

Al patrulea rând afişează starea supapei cu 2 ieşiri "Apă Menajeră –Şemineu” (pe gaz); pictograma indică faptul că 

supapa este deschisă. 

Al cincilea rând afişează numărul paginii curente (două din cele trei). 

 

 

A treia pagina conţine următoarele informaţii:                                                     

- Pe primul rând este afişată temperatura apei din interiorul boilerului de 

acumulare(T.H2O fierbe); apare numai dacă aţi instalat Kitul de acumulare (opţional). 

- Pe al doilea rând este afişată valoarea tensiunii de alimentare cu energie (Tens. 

Rete), exprimată în volţi. 

- Pe al treilea rând este afişată tensiunea bateriei (Tens.  Batt.) în volţi; Apare numai 

dacă aţi instalat bateria de rezervă (opţional). 

- Pe al patrulea rând este afişat timpul rămas pentru gătire (Timer Cott.). 

- Pe rândul al cincilea este afişat numărul paginii curente (trei din trei). 

N.B.: iluminarea ecranului se opreşte automat după 5' de la ultima folosire a unei taste şi porneste atunci când apăsaţi 

orice tastă. 

 

9.4. Stabilirea modului de operare în meniul de utilizator: 

 

Apăsarea butonului „4” (SET) duce la prima pagina din meniul de utilizator (1 / 15). 

Folosind tastele („2” și „3”), aveţi posibilitatea să navigați prin toate cele cincisprezece pagini din meniul utilizatorului. 

În toate paginile, pentru a schimba setarea, trebuie să apăsaţi mai întâi butonul „4” (SET) pentru a intra în modul de 

editare (câmpul de modificat este evidenţiat), apoi folosiţi tastele „2” şi „3” pentru a schimba setarea, şi în cele din urmă, 

pentru a confirma schimbarea, trebuie să apăsaţi butonul ”4” (SET) (câmpul editabil nu mai este evidenţiat). 

Pentru a ieşi din meniul utilizator şi a reveni la paginile de afişare este necesar să apăsaţi în acelaşi timp tastele „2” şi 

„3”() şi după 3’ de la ultima apăsare a tastei, afişajul este resetat automat pentru a afişa paginile. 

 

În primele şase pagini din meniul utilizatorului este posibil să setăm anul, luna, ziua lunii, ziua săptămânii, ora şi 

minutele.  
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NB: Aceste setări sunt necesare(precum şi să avem o indicare justă a  datei şi orei curente în prima pagină), pentru a ne 

asigura că unitatea centrală, care stochează orice alarmă care ar putea apărea, este capabilă să reţină data şi ora 

efectivă la care s-a produs alarma. 

Aceste date (dacă sunt corecte) pot fi de ajutor tehnicianului ce asigură întreţinerea pentru a localiza şi elimina cauzele 

posibile ale funcţionării necorespunzătoare. 

 

 

În pagina a şaptea a meniului puteţi alege între Iarnă,  în care şemineul 

poate alimenta şi sistemul de încălzire care produce apă caldă menajeră, 

şi modul de funcţionare Vară, în care şemineul produce doar apă caldă 

menajeră. 

 

Modalitatea Vară poate fi utilizată pentru a creşte rapid temperatura apei 

din interiorul şemineului pentru a putea fi utilizată în scopuri menajere. 

NB: În cazul în care temperatura apei din interiorul şemineului este prea mare (-10 ° C fata de temperatura Maximă), 

pentru a risipii  căldura în exces, va trimite oricum apa sistemului de  încălzire, chiar dacă a fost stabilită modalitatea Vară. 

 

Setarea din fabrică = Iarnă.                                                      

Reglare = Iarnă - Vară 

În pagina a opta a meniului utilizatorului puteţi seta Temperatura de activare a circulatorului; 

când apa din interiorul şemineului ajunge la valoarea stabilită, pompa este activată pentru a 

alimenta sistemul de încălzire ( sau pentru a produce apa menajeră). 

Setarea din fabrică = 40 ° C. 

Interval de reglare  = 10 ° C la 70 ° C.                                                                

 

În a noua pagină din meniu puteţi alege între reglarea deschiderii 

supapei de aer primar în Automat (în funcţie de temperatura apei din 

interiorul şemineului) sau Manual (astfel încât să puteţi ajusta intensitatea 

şi durata de ardere). 

NB: Dacă există o alarmă pentru presiunea şi temperatura prea mare a 

apei, supapa se reglează oricum (închis) în mod automat pentru a 

minimiza intrarea de aer de combustie. 

Chiar şi cu o cerere de apă caldă, supapa va fi automat ajustată pentru a optimiza combustia pentru producerea de apă 

caldă. 

Setarea din fabrică = Auto. 

Reglare = ÷ Manual sau automat.                                           

În pagina a zecea  din meniu puteţi seta procentul de Deschidere Manuală a Supapei de 

aer primar. 

NB: Evident, această ajustare intră în vigoare, numai dacă în pagina anterioară a meniul de 

utilizator, alegeţi setarea la deschiderea Manuală a supapei. 

Setarea din fabrică = 100%. Reglare = 0% la 100%                                      
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În pagina unsprezece a meniului de utilizator puteţi „Activa” sau „Dezactiva” soneria pentru alarmă sau defect, pe panoul 

de control electronic al şemineului. 

NB: Dacă dezactivaţi soneria, la o eventuală problemă legtă de 

Temperatura maximă a Apei sau pentru Presiune Maximă a Apei se 

va acţiona oricum un semnal acustic, care nu trebuie ignorat fiind două 

probleme foarte importante. 

Toate celelalte probleme sunt raportate doar cu un semnal vizual care 

este în mod evident mult mai puţin eficace decât semnalul acustic. 

Setarea din fabrică = Activ. 

Gama de control = Activ ÷. Neactiv                                         

În pagina doisprezece din meniul de utilizator puteţi seta un „Timp de 

Gătit” (ore: minute) care vă permite să se măsoare timpul de gătit. Timpul 

rămas din timer este afişat în a treia pagină de afişare. 

Când timpul este setat, panoul de control semnalează sfârşitul timpului de 

gătit, dând o indicaţie vizuală cu cuvintele „Timer Gătit Expirat” şi emite un 

sunet (deşi alarma aciustică nu a fost activată în pagina anterioară a 

meniului), semnal care este redus la tăcere prin apăsarea unui oarecare 

buton; semnalele sonore şi vizuale au o durată  de maxim de 3’ . 

Setarea din fabrică = 00:00. 

Gama de ajustare = 00:01 23:59 ÷.                                         

În pagina treisprezece din meniul utilizatorului puteţi seta Temperatura la care doriţi 

să fie încălzită apa din boilerul de acumulare (cu Kit de acumulare instalat); atunci 

când şemineul este în funcţiune şi în fază „activă”, apa în interiorul boilerului este 

încălzită şi menţinută la temperatura setată. 

NB: Pagina a treisprezecea apare numai dacă aţi instalat opţional Kit  de acumulare. 

Setarea din fabrică = 65 ° C. 

Interval de reglare  = 10 ° C la 70 ° C * ( valori modificabile de către tehnicianul 

instalator).          

 

 

În pagina paisprezece din meniu se poate face Alegerea Limbii care afişează diferitele mesaje de pe panoul de 

comendă. 

Setarea din fabrică = Italiană. 

Gama de ajustare = Engleză  Italiană  Germană. 

 

Din pagina cincisprezece a meniului puteţi să accesati Meniul Setărilor Tehnice. 

Accesul la meniul tehnic este rezervat pentru tehnicieni calificaţi, şi dacă încercaţi să introduceţi codul greşit, pe ecran se 

afişează Acces Negat impreună cu simbolurile de negare al accesului.  
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9.5. Erori şi Mesaje de Avertizare 

 

Mesajul  de securitate „Îngheț” apare atunci când temperatura apei din cadrul şemineului 

scade sub 6 ° C; gestiunea ( schimbă direcția  supapei cu 3 ieşiri la încălzirea şemineului) 

activează circulatorul pentru a amesteca apa  evitând îngheţarea centralei.  

 

 

 

 

Mesajul „Alarmă Temperatura Maximă a Apei” este afişat atunci când temperatura apei din 

interiorul şemineului a ajuns sau depăşit 85 ° C. 

În acest caz, trebuie să înceteze imediat incărcarea cu lemne şi, dacă este necesar, deschideţi 

uşa şi scoateţi bucăţile de lemn pentru a încerca reducerea temperaturii  apei. 

 

 

Mesajul „Alarmă Presiune Maximă a Apei” apare când presiunea apei în cadrul şemineului (şi 

sistemul de încălzire) a trecut de 2 Bari . 

În acest caz, înainte de a putea utiliza şemineul, trebuie chemat un tehnician calificat care  va 

trebui să intervină pentru a elimina anomaliile din sistem. 

NB: Această alertă funcţionează numai în cazul în care şemineul a fost instalat cu sistem de 

expansiune închis şi numai dacă aţi instalat traductorul de presiune (opţional) care detectează presiunea apei. 

 

Mesajul de alarmă „Presiune Minimă a Apei” apare când presiunea apei în cadrul şemineului (şi 

sistemul de încălzire) este mai mică de 0,3 bar (300 mbar). 

În acest caz, înainte de a putea utiliza șemineul, trebuie chemat un tehnician calificat care va 

trebui sa elimine anomaliile din sistem. 

NB: Această alertă funcţionează numai în cazul în care şemineul a fost instalat cu sistem de 

expansiune închis şi numai dacă aţi instalat traductorul de presiune (opţional) care detectează presiunea apei. 

 

Mesajul de Alarmă Tensiune prea mică (Black Out), apare atunci când tensiunea este 

insuficientă pentru funcţionarea normală a dispozitivelor electrice al şemineului  sau complet 

absent (alb-negru). În acest caz, pentru a evita supraîncălzirea, trebuie oprită imediat încărcarea 

cu lemne şi dacă este necesar, deschiderea uşii  şi îndepărtarea  reziduurilor de lemn pentru a 

se încerca să se reducă temperatura apei. 

NB: Această alertă funcţionează numai dacă aţi instalat bateria de rezervă (opţional) care alimentează (numai) panoul de 

control electronic şi care sunt astfel în măsură să prezinte un raport de anomalie (acustic şi vizual). 
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Mesajul de avertizare Baterie Descărcată apare atunci când (posibil) bateria (Opţional) este 

descărcată. 

Acest mesaj poate apărea după o lungă întrerupere a tensiunii de alimentare care a dus la 

descărcarea bateriei, sau când bateria nu mai este foarte eficientă şi trebuie să fie înlocuită, 

caz în care trebuie să apelaţi la un tehnician calificat, care va efectua înlocuirea. 

NB: Această alertă funcţionează numai dacă aţi instalat bateria de rezervă (opţional). 

 

Mesajul de avertizare Alarmă Supapa Aer este afişat atunci când servomotorul care mişcă 

supapa nu funcţionează corect. 

În acest caz trebuie să apelaţi la un tehnician calificat, care va lua măsuri pentru a identifica şi 

elimina prejudiciul. 

 

 

Mesajul de avertizare Alarmă Sondă Cazan apare atunci când senzorul  ce detectează  

temperatura apei în interiorul şemineului , este întrerupt. 

În acest caz trebuie să apelaţi un tehnician calificat, care va lua măsuri pentru a înlocui sonda. 

 

 

 

Mesajul de alarmă Insuficienţă Boiler apare atunci când senzorul detectează că temperatura 

apei în interiorul rezervorului (opţiuonal) este defect. 

În acest caz trebuie să apelaţi un tehnician calificat, care va lua măsuri pentru a înlocui sonda. 

 

 

 

Mesajul de avertizare Avarie Sondă de Apă este afişat atunci când senzorul ce măsoară 

temperatura apei din şemineu a suferit un scurt-circuit. 

În acest caz trebuie să apelaţi un tehnician calificat, care va lua măsuri pentru a înlocui sonda. 

 

 

 

Mesajul Alarmă  Panou este afişat atunci când comunicarea (schimbul de date) între placa 

electronică a şemineului şi panoul de control este întrerupt (cel puţin 100’). 

În acest caz trebuie să apelaţi un tehnician calificat, care va lua măsuri pentru a identifica şi 

elimina prejudiciul. 

NB: 12/13 şi 13/13 Mesajele sunt rezervate pentru aplicații viitoare. 

 

 

 

 

 

 



Traducere din limba italiană 
 

Prezentul manual este proprietatea exclusivă a CLAM, orice reproducere, chiar şi parţială, este interzisă.   21 

-10- Întreținere 
 

10.1. Informaţii GENERALE privind operaţiunile de întreţinere 

Pentru a asigura o funcţionare şi utilizare corectă a şemineului termic, este suficient să respectaţi cele mai simple, dar 

frecvente operaţiuni de control şi curăţare generală. În acest capitol vă vom oferi toate informaţiile necesare pentru a 

putea efectua aceste operaţiuni în condiţii de maximă siguranţă. 

 

1 – Şemineul termic trebuie să fie oprit şi răcit.  

2 – Şemineul termic trebuie să fie deconectat de la reţeaua electrică.  

3 – Când se efectuează întreţinerea, nici o persoană nu trebuie să stea în apropierea şemineului termic, cu excepţia 

persoanei responsabile cu întreţinerea. 

4 – Înainte de a efectua orice operaţiune, trebuie să citiţi cu atenţie manualul. 

5 – Nu efectuaţi NICIODATĂ operaţiunile, dacă nu sunteţi siguri de corectitudinea lor. 

 

10.2. Întreținerea zilnică  

                                                                                                                     

CURĂŢAREA VASULUI DE COLECTARE A CENUŞEI: Eliminaţi cenuşa, 

care se depozitează în interiorul vasului.  

CUM SĂ ACŢIONĂM (figura 9): Ridicaţi uşiţa A; îndepărtaţi manual clapetele 

laterale protectoare  B în sus și scoateţi vasul din spaţiul său C. 

SFATURI: Păstraţi întotdeauna vasul suficient de curat pentru a asigura o 

funcţionare perfectă a şemineului.  

 

10.3. Întreţinerea la fiecare 2-3 ZILE 

 

CURĂŢAREA STICLEI: Eliminaţi praful, care se depozitează pe sticlă. 

CUM SĂ ACŢIONĂM (figura 10): Coborâţi complet uşiţa; deschideţi uşa, 

folosind cheia aferentă din dotare. Utilizaţi o bucată de material care să nu lase 

scame sau alte urme. Se pot utiliza detergenţi (pentru cuptoare), care nu conţin 

substanţe abrazive.  

SFATURI: Sticla poate să fie curăţată, chiar şi prin ştergerea acesteia cu un 

material umed de cenuşă.  

                                                                                                                  

10.4. Întreţinerea la fiecare 6 LUNI 

                                                                                                                  

GOLIŢI INSTALAŢIA (RADIATOARELE) DE AER: Goliţi aerul, care se poate 

forma în interiorul instalaţiei.  

CUM SĂ ACŢIONĂM (figura 11): Fiecare radiator este prevăzut cu un robinet 

de aerisire; deschideţi robinetul, rotindu-l încet pentru a-l goli aer. Semnul că 

aerul a fost complet golit este dat de ieşirea apei (recuperaţi apa într-un vas).  

Operaţiunile se vor efectua când radiatoarele sunt reci. 
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-11- Demontare 
   

11.1. Demontarea pentru înlăturare 

Acest simbol, aplicat pe produs sau pe ambalaj, arată faptul că produsul NU trebuie să fie considerat ca 

un deşeu menajer normal, ci trebuie să fie dus la un centru de colectare adecvat pentru reciclarea 

aparaturii electrice şi electronice.  

Înlăturându-l în mod corespunzător, contribuiţi la evitarea posibilelor consecinţe negative, care ar putea 

deriva dintr-o înlăturare improprie a produsului. Pentru informaţii mai amănunţite despre reciclarea acestui 

produs, contactaţi primăria, serviciul local de înlăturare a deşeurilor sau magazinul de la care aţi cumpărat 

produsul.  

 

11.2. Demontarea pentru transfer  

Dacă şemineul trebuie să fie demontat pentru a fi transportat într-o altă locaţie, procedaţi după cum urmează: 

Înainte de a începe operaţiunile de demontare, decuplaţi alimentarea electrică. 

Demontarea trebuie să fie efectuată de personal calificat sau direct de către constructor, acordând atenţie la separarea 

şi identificarea (marcarea) tuturor părţilor componente.  

O organizare perfectă a demontării asigură o remontare perfectă şi în condiţii de siguranţă. 

Întregul material trebuie să fie aşezat în locuri uscate şi ferit de agenţii atmosferici. 

Înainte de a începe noile operaţiuni de montare, controlaţi şi verificaţi cu atenţie ca materialul să nu fi suferit daune.  
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- 12 - Inconveniente şi remedii 

 

 

 

NOTĂ: Vopseaua prezentă iniţial pe pereţii din fontă şi oţel din camera de ardere are numai un rol protector al acestora 

împotriva oxidării pentru perioada de stocare în magazie şi în timpul expedierii. După câteva aprinderi iniţiale, această 

vopsea tinde să se ardă şi să decojească şi poate să fie îndepărtată cu uşurinţă, dacă este nevoie, lăsând pereţii perfect 

curaţi şi nefiind expuşi riscului de oxidare datorită efectului protector al gazelor. 

 

INCONVENIENT CAUZA REMEDIUL 

   

Panoul de comandă  

semnalează o alarmă / 

eroare 

1 – A se vedea „Mesaje de anomalie” 1 – A se vedea „Mesaje de anomalie”  

   

Tensiunea nu ajunge  

la panoul de comandă 

1 – Lipseşte energia electrică 

2 – Legătura dintre panoul de comandă şi linia electrică 

este întrerupă sau defectă 

1 – Resetaţi alimentarea electrică 

2 – Contactaţi serviciul de asistenţă tehnică 

   

Circulatorul nu porneşte 1 – Legăturile electrice sunt greşite 

2 – Unitatea electronică este defectă 

3 – Rotitorul circulatorul este blocat 

1 – Contactaţi serviciul de asistenţă tehnică 

2 – Contactaţi serviciul de asistenţă tehnică 

3 – Contactaţi serviciul de asistenţă tehnică 

   

Nu ajunge apa 

caldă menajeră 

1 – Racordările schimbătorului la reţeaua de apă nu 

sunt corecte 

2 – Fluxostatul funcţionează incorect 

3 – Supapa electronică funcţionează incorect 

1 – Contactaţi serviciul de asistenţă tehnică 

 

2 – Contactaţi serviciul de asistenţă tehnică 

3 – Contactaţi serviciul de asistenţă tehnică 

   

Sticla se murdăreşte 

excesiv 

1 – Grilajul de aer de spălare a sticlei este închis 

2 – Hornul nu este potrivit 

3 – Lemnul utilizat este umed 

1 – A se vedea „Reglarea aerului de curăţare a sticlei” (capitolul 

9) 

2 – Verificaţi ca hornul să prezinte caracteristicile indicate 

3 – Folosiţi doar lemn bine uscat 

   

Depunere excesivă de  

incrustaţii pe pereţii  

interni ai şemineului 

termic 

1 – Hornul nu este potrivit 

2 – Lemnul utilizat este umed 

3 – Se utilizează combustibili nepotriviţi (lemn lăcuit, 

compensat, etc.) 

4 – Arderea este prea lentă, aşadar la temperaturi joase 

1 – Verificaţi ca hornul să prezinte caracteristicile indicate 

2 – Folosiţi doar lemn bine uscat 

3 – Folosiţi doar lemn bine uscat 

 

4 – Folosiţi lemn cu dimensiuni mici 

   

Supraîncălzirea  

şemineului termic 

1 – Lipseşte energia electrică 1 – Deschideţi uşa şi îndepărtaţi lemnele unele de altele pentru 

a reduce flacăra. Întrerupeţi încărcarea cu lemne 
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- Anexă 
 

Exemplarul cumpărătorului se va păstra anexat la manualul de utilizare 

 

 

CERTIFICAT DE EFECTUARE A INSTALĂRII CORECTE ŞI VERIFICĂRII 

 

CLIENT:  …………………………………………. TELEFON: ………………………………………… 

STRADA: ………………………………………… COD POŞTAL: ……………………………….…… 

ORAŞUL: ………………………………………… JUDEŢ: ……………………………………………. 

  

Ştampila revânzătorului: Ştampila instalatorului: 

Nume: …………………………………………….. 

Prenume: …………………………………………. 

Adresă: ………………..…… Cod poştal: ……… 

Localitatea: …………………. Telefon: …………. 

  

Data de livrare: ………………………………….. Document de transport: …………………………. 

Aparat model: …………………………………… Serie: …………………….. An: …………………. 

  

La terminarea lucrărilor de instalare ale aparatului, subsemnatul client declar că lucrările au fost efectuate corect şi în 

conformitate cu instrucţiunile din prezentul manual de instrucţiuni.  

Declar, totodată, că am luat la cunoştinţă modul de perfectă funcţionare şi cunosc indicaţiile necesare pentru a utiliza 

şi întreţine în mod corect aparatul. 

  

Semnătura Clientului Semnătura Revânzătorului / Instalatorului 

……………………………………………………. ……………………………………………………… 

  

* Prezenta declaraţie nu se consideră valabilă, dacă nu este completată şi semnată corespunzător 
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Exemplarul, care se va trimite societăţii constructoare „CLAM”,  

împreună cu certificatul de garanţie 

 

 

CERTIFICAT DE EFECTUARE A INSTALĂRII CORECTE ŞI VERIFICĂRII 

 

CLIENT:  …………………………………………. TELEFON: ………………………………………… 

STRADA: ………………………………………… COD POŞTAL: ……………………………….…… 

ORAŞUL: ………………………………………… JUDEŢ: ……………………………………………. 

  

Ştampila revânzătorului: Ştampila instalatorului: 

Nume: …………………………………………….. 

Prenume: …………………………………………. 

Adresă: ………………..…… Cod poştal: ……… 

Localitatea: …………………. Telefon: …………. 

  

Data de livrare: ………………………………….. Document de transport: …………………………. 

Aparat model: …………………………………… Serie: …………………….. An: …………………. 

  

La terminarea lucrărilor de instalare ale aparatului, subsemnatul client declar că lucrările au fost efectuate corect şi în 

conformitate cu instrucţiunile din prezentul manual de instrucţiuni.  

Declar, totodată, că am luat la cunoştinţă modul de perfectă funcţionare şi cunosc indicaţiile necesare pentru a utiliza 

şi întreţine în mod corect aparatul. 

  

Semnătura Clientului Semnătura Revânzătorului / Instalatorului 

……………………………………………………. ……………………………………………………… 

  

* Prezenta declaraţie nu se consideră valabilă, dacă nu este completată şi semnată corespunzător 
 

 

 



Traducere din limba italiană 
 

Prezentul manual este proprietatea exclusivă a CLAM, orice reproducere, chiar şi parţială, este interzisă.   26 

 

 

 

 

ENERGY 
 

CLAM – Soc. coop. 

Zona industriale – Via A. Ranocchia, 11 

06055 Marsciano – Italia  

tel. 075 874001 – fax 075 8740031 

www.clam.it 

e-mail: clam@clam.it 
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CLAM® 

 


