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EM 35- E EM 40/2- E EM 40/M- E

3MANUALE PER L'UTENTE

NOTICE D’UTILISATION

In atentia INSTALATORULUI:
Asigurati-va ca acest manual a fost inmanat UTILIZATORULUI

M A N U A L  D E  U T I L I Z A R E

A R Z A T O A R E  C U  A E R  I N S U F L A T  
P E N T R U  C A Z A N E  N O R M A L E

SOCIETATE CERTIFICATA ISO 9001
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Stimate client...
...detineti acum un produs care este rezultatul unei proiectari constiincioase si a unor solutii 

constructive de avangarda, care prezinta  incredere maxima, siguranta in functionare si economie in
exploatare.
Cititi cu atentie acest manual pentru a cunoaste toate informatiile despre functionarea aparatului.
Centrele noastre“LAMBORGHINI SERVICE”, sunt la dispozitia dumneavoastra pentru a va asigura o
INTRETINERE CALIFICATA si o ASISTENTA TEHNICA prompta.

LAMBORGHINI CALORECLIMA

Pentru amplasarea si instalarea centralei:
RESPECTATI CU STRICTETE NORMELE LOCALE IN VIGOARE

Arzatoarele Em 35-40/2-40M E LAMBORGHINI sunt avizate ISCIR.
Montajul si punerea in functiune vor fi efectuate de catre firme autorizate ISCIR.
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NORME GENERALE
● Prezentul manual constituie parte integranta a produsului si trebuie inmanat instalatorului. Cititi cu atentie

instructiunile din prezentul manual caci el contine indicatii importante privind siguranta instalarii. ex-
ploatarii si intretinerii. Pastrati cu grija acest manual pentru eventuale consultari ulterioare. Instalarea
arzatorului trebuie efectuata de catre personal calificat, in concordanta cu normele in vigoare si conform 
cu instructiunile fabricantului. O instalare gresita poate provoca daune persoanelor, animalelor si bunurilor, 
situatii pentru care fabricantul nu poate fi facut raspunzator.

● Acest aparat trebuie sa fie utilizat numai pentru ceea ce este in mod expres construit. Orice alta utili-
zare este considerata incorecta si in consecinta periculoasa. Fabricantul nu poate fi considerat responsabil 
pentru eventuale daune provocate de o utilizare improprie, gresita sau nerationala.

● Inainte de a efectua orice operatie de curatare sau intretinere, debransati aparatul de la reteaua de ali-
mentare prin actionarea fie a intrerupatorului instalatiei, fie a dispozitivelor corespunzatoare de intrerupere.

● In caz de pana si/sau de proasta functionare a aparatului, opriti-l, fara a incerca sa-l reparati si fara a
interveni direct. Adresati-va numai unui personal calificat profesional. Eventualele reparatii  trebuie 
facute numai la un centru de asistenta tehnica autorizat de firma producatoare a aparatului, care va 
utiliza exclusiv piese de schimb originale. Nerespectarea acestor reguli poate duce la compromiterea
sigurantei in functionare a aparatului. Pentru a garanta performantele si buna functionare a apara-
tului este necesar sa se respecte riguros indicatiile fabricantului si sa se efectueze intretinerea periodica a
aparatului, de catre personal cu calificare profesionala corespunzatoare.

● Daca va decideti sa nu mai utilizati aparatul, va trebui sa faceti inofensive piesele potential periculoase.

● Transformarea de la un anumit tip de gaze (gaze naturale sau gaze lichefiate) la un tip de gaze din 
alta familie trebuie sa fie realizata numai de personal calificat.

● Inainte de pornirea arzatorului verificati, cu personal calificat:

a) ca datele de pe placuta de  timbru corespund cu cele ale retelelor de alimentare cu gaze sau energie
    electrica;
b) ca reglajul arzatorului este compatibil cu puterea cazanului;
c) ca admisia de aer pentru ardere si evacuarea gazelor arse se fac corect, conform normelor in
    vigoare;
d) ca in incapere sunt asigurate aerisirea si spatiul pentru intretinerea curenta a arzatorului.

● Dupa fiecare deschidere a robinetului de gaze asteptati cateva minute inainte de a reaprinde arzatorul.

● Inainte de a face orice interventie  care presupune demontarea arzatorului sau deschiderea ori-
carui acces de inspectie, decuplati alimentarea electrica si inchideti robinetul de gaze.

● Nu depozitati recipienti continand substante inflamabile in incaperea in care este situat arzatorul.

● Daca simtiti miros de gaze nu actionati intrerupatoare electrice. Deschideti usile si ferestrele. Inchideti
 robinetele de gaze. Chemati personal calificat.

● Incaperea unde va fi amplasat arzatorul trebuie sa aiba deschideri catre exterior, conform normelor locale
in vigoare. Daca aveti indoieli privind circulatia aerului, va recomandam sa masurati mai intai
concentratia de CO2 cu arzatorul in functiune, la debit maxim si cu incaperea ventilata numai cu deschide-
rile care trebuie sa alimenteze arzatorul cu aer; apoi masurati valoarea CO2 a doua oara, de data aceasta
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cu usa incaperii deschisa. In ambele situatii, concentratia CO2 nu trebuie sa prezinte diferente semnifi-
cative. Daca in aceeasi incapere sunt mai multe arzatoare si ventilatoare, testul trebuie efectuat cu toate
aparatele functionand in acelasi timp.

● In nici un caz nu obstructionati deschiderile de aer ale incaperii arzatorului, deschiderile de aspiratie ale
ventilatorului arzatorului si orice traseu de aer sau grile de aerisire existente, pentru a evita:

- formarea de amestecuri de gaze toxice / explozive in incaperea arzatorului;
- combustia in conditii de aer insuficient, care duce la o functionare periculoasa, costisitoare si polu-
anta.

● Arzatorul trebuie intotdeauna protejat de ploaie, zapada si inghet.

● Incaperea arzatorului trebuie sa fie permanent curata si in nici un caz nu trebuie sa contina substante in
suspensie care pot fi aspirate in interiorul ventilatorului si pot obtura traseele interioare ale arzatorului sau
ale capului de ardere. Pulberile sunt extrem de daunatoare atunci cand se depun pe palele ventilatorului,
reducand ventilatia si dand loc unei combustii poluante. De asemenea, praful se poate acumula pe
spatele discului de stabilizare a flacarii in capul de ardere si provoca formarea unui amestec sarac de
aer si combustibil .

● Arzatorul trebuie alimentat cu tipul de combustibil prevazut, conform indicatiilor de pe placuta de
timbru si conform caracteristicilor tehnice mentionate in prezentul manual.
Conducta de combustibil care alimenteaza arzatorul trebuie sa fie perfect etansa, realizata rigid, cu inter-
calarea unui compensator de dilatare  metalic prevazut cu flanse sau racorduri filetate.
De asemenea, ea va trebui sa fie dotata cu toate mecanismele de control si siguranta cerute de reglementa-
rile locale in vigoare. Urmariti cu mare atentie ca nici un material exterior sau murdarie 
sa nu patrunda, in timpul montajului, in conducta de alimentare cu combustibil.

● Asigurati-va ca reteaua electrica utilizata pentru racordare este conforma cu caracteristicile care figu-
reaza pe placuta de timbru a arzatorului si in prezentul manual.
Arzatorul trebuie legat corect la un sistem de impamantare eficient, conform normelor in vigoare. 
In cazul orcarui dubiu, trebuie facuta verificarea, de catre persoane calificate.

● Nu inversati in nici un caz cablul de nul cu cablul de faza.

● Arzatorul poate fi conectat la reteaua electrica cu o legatura stecher - priza numai daca acestea au preva-
zuta prin constructie imposibilitatea inversarii fazei cu nulul. 
Instalati un intrerupator principal pe tabloul de comanda al instalatiei de incalzire, conform prevederilor
legislatiei in vigoare.

● Sistemul electric in totalitate si mai ales toate sectiunile cablurilor, trebuie sa fie adaptate la puterea
maxima absorbita, indicata pe placuta de timbru a aparatului si in prezentul manual.

● In caz de deteriorare a cablului electric al arzatorului, el va trebui inlocuit numai de catre personal calificat.

● Nu atingeti in nici un caz arzatorul cu parti ude ale corpului sau daca sunteti descult.

● Nu trageti sau fortati cablul electric de alimentare si tineti-l departe de surse de caldura.

● Dupa scoaterea din ambalaj a tuturor materialelor, controlati continutul si asigurati-va ca nu a suferit
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DESCRIERE

Aceste arzatoare cu aer insuflat sunt disponibile in versiune cu una sau doua faze de aprindere, sau 
in versiune cu modulare; amestecul gaze-aer se face la nivelul capului de ardere.
Ele sunt complet automatizate si echipate cu dispozitive de control, pentru o securitate maxima.
Pot echipa orice fel de focar, in depresiune sau cu presiune, in domeniul de lucru prevazut. Partea de gaze
este supradimensionata, permitand arzatorului functionarea chiar la presiuni scazute ale retelei.
Toate componentele  arzatorului sunt usor de  inspectat si nu necesita debransarea arzatorului de la 
reteaua de gaze. Arzatoarele sunt echipate cu o carcasa care le face deosebit de compacte, le protejeaza 
si le confera o insonorizare deosebita.

PORNIREA

Deschideti robinetul de gaze, fixati temperatura dorita pe termostatul de reglaj al cazanului. Automatizarea
va efectua un test de autocontrol, apoi arzatorul se va aprinde automat. Daca aprinderea nu se produce
iar butonul de blocaj este aprins, apasati pe acesta din urma, pentru ca  aparatura sa repete testul de auto-
control.

OPRIRE PRELUNGITA

In caz de oprire prelungita a arzatorului, inchideti robinetul de gaze si decuplati alimentarea electrica.

INTRETINERE

Efectuati anual, cu personal specializat, urmatoarele operatiuni:

● Controlul etanseitatii interne a valvelor.
● Curatarea filtrului.
● Curatarea ventilatorului si a capului.
● Verificarea pozitiei varfurilor electrozilor de aprindere si pozitia electrodului de control.

● Controlul arderii, cu ajutorul masurarii valorilor CO2 - CO - temperatura gazelor arse.
● Controlul etanseitatii tuturor imbinarilor.

nici o deteriorare la transport. In caz de dubiu nu utilizati arzatorul si contactati furnizorul.
Materialele de ambalare (cutii de lemn, carton, saci de plastic, polistiren expandat, agrafe etc) 
daca sunt aruncate la intamplare reprezinta o forma de poluare si de risc potential; ele trebuie 
adunate si depuse intr-un loc corespunzator.

Reglajul presostatelor de aer si gaze.
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DEFECT                        CAUZA                        REMEDIU

1 ARZATORUL NU 
PORNESTE

A. Absenta energiei electrice.
B. Gazele nu ajung la arzator.

A. Controlati sigurantele liniei de
alimentare. Controlati siguran-
tele arzatorului si ale casetei
de control. Controlati linia ter-
mostatelor si a presostatului
de gaze.

B. Controlati deschiderea
dispozitivelor de interceptare
de-a-lungul conductei 
de alimentare.

2 ARZATORUL PORNESTE,
FLACARA NU SE FORMEA-
ZA SI ARZATORUL TRECE
IN BLOCAJ DE SIGURANTA

A. Valvele de gaze nu se deschid

B. Lipsa scanteii intre  varfurile
electrozilor.

C. Lipsa semnalului de autorizare
de la presostatul de aer

A. Chemati tehnicianul
B. Chemati tehnicianul
C. Chemati tehnicianul

3 ARZATORUL PORNESTE,
FLACARA SE FORMEAZA,
APOI ARZATORUL TRECE
IN BLOCAJ DE SIGURANTA

A. Lipsa detectiei sau detectie
slaba a prezentei flacarii
la electrodul de control

A. Chemati tehnicianul

DEFECTE DE FUNCTIONARE
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ARZATOARE

CENTRALE MURALE SI DE PARDOSEALA CU GAZE
GRUPURI TERMICE DIN FONTA SI OTEL

GENERATOARE DE AER CALD
TRATAMENTUL APEI
AER CONDITIONAT

01/01Cod. 97.00237.0

LAMBORGHINI CALOR S.p.A.
VIA STATALE, 342

44040 DOSSO (FERRARA)
ITALIA

TEL. ITALIA 0532/359811 - EXPORT 0532/359913
FAX ITALIA 0532/359952 - EXPORT 0532/359947

Ilustratiile si datele prezentate sunt indicative si fara angajament. LAMBORGHINI isi rezerva dreptul de a face,
 fara obligatie de preaviz, toate modificarile pe care le considera necesare pentru imbunatatirea produsului.

04
44

 3
52

00
0

-V
I


