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1. AVERTISMENTE GENERALE

• Citi i cu aten ie !i respecta i cu stricte e avertiz"rile din acest manual de instruc iuni.
• Dup" instalarea centralei, informa i utilizatorul despre func ionarea sa !i preda i-i

acest manual, care constituie parte integrant" !i important" a produsului !i care tre-
buie p"strat cu grij" pentru orice consultare ulterioar".

• Instalarea !i opera iunile de între inere trebuie efectuate respectând normele în vi-
goare, în conformitate cu instruc iunile produc"torului, !i trebuie s" fie realizate de
personal calificat profesional. Este interzis" orice interven ie asupra organelor de
reglare sigilate.

• O instalare gre!it" sau între inerea în condi ii necorespunz"toare pot cauza pagube
persoanelor, animalelor sau bunurilor. Este exclus" orice responsabilitate din par-
tea produc"torului pentru pagubele cauzate de gre!eli în instalare !i în utilizare, !i,
în general, pentru nerespectarea instruc iunilor.

• Înainte de efectuarea oric"rei opera ii de cur" are sau de între inere, deconecta i
aparatul de la re eaua de alimentare cu ajutorul întrerup"torului instala iei !i/sau cu
ajutorul dispozitivelor corespunz"toare de blocare.

• În caz de defec iune !i/sau de func ionare defectuoas" a aparatului, dezactiva i-l,
evitând orice încercare de reparare sau de interven ie direct". Adresa i-v" exclusiv
personalului calificat profesional. Eventuala reparare-înlocuire a produselor va tre-
bui efectuat" numai de c"tre personalul calificat profesional, utilizându-se exclusiv
piese de schimb originale. Nerespectarea celor men ionate mai sus poate compro-
mite siguran a aparatului.

• Acest aparat va trebui s" fie destinat numai utiliz"rii pentru care a fost proiectat în
mod expres. Orice alt" utilizare este considerat" necorespunz"toare !i, prin urmare,
periculoas".

• Materialele de ambalaj nu trebuie l"sate la îndemâna copiilor, întrucât constituie o
poten ial" surs" de pericol.

• Acest aparat nu este destinat utiliz"rii de c"tre persoane (inclusiv copii) cu capacit" i
fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experien " !i de cuno!tin e, cu
excep ia cazului în care sunt supravegheate ori au fost instruite în prealabil în
leg"tur" cu folosirea acestuia, de c"tre o persoan" r"spunz"toare pentru siguran a
lor.

• Eliminarea aparatului !i a accesoriilor sale trebuie s" se efectueze în mod adecvat,
în conformitate cu reglement"rile în vigoare.

• Imaginile din acest manual sunt o reprezentare simplificat" a produsului. În aceast"
reprezentare pot exista mici !i nesemnificative diferen e fat" de produsul furnizat.

2. INSTRUC IUNI DE UTILIZARE

2.1 Prezentare

Stimate Client,

V" mul umim c" a i ales SUN P7 - P12, un arz"tor FERROLI de concep ie avansat", teh-
nologie de avangard", nivel ridicat de fiabilitate !i calitate constructiv".

SUN P7 - P12 este un arz"tor pentru pele i,  foarte compact !i cu un design original, ceea
ce îl face adecvat pentru folosirea  pe majoritatea centralelor pentru combustibil solid,
prezente ast"zi  pe pia ". Grija pentru proiectare !i pentru produc ia industrial" ne-a per-
mis s" ob inem un aparat foarte echilibrat, cu  un randament ridicat, niveluri sc"zute de
emisii de CO !i NOx !i cu o flac"r" foarte  silen ioas".

2.2 Panoul de comand!

Vizualizare pe afi"aj

Pe afi!aj vor fi vizualizate diferite informa ii, în func ie de metoda de func ionare setat".

Metodele de func ionare sunt 3:

• A = Comand" arz"tor (Setare implicit")
• B = Comand" arz"tor (Dup" ceasul intern sau contact)
• C = Comand" arz"tor (Dup" ceasul intern sau contact)

Afi"aj

fig. 1 - Panoul de comand!

Legend!

Indica#ii în timpul func#ion!rii

Cererea de aprindere (generat" la închiderea contactului pe bornele 7-8 (vezi fig. 13), în
condi ii de setare implicit" (default setting) este indicat" de activarea simbolului calorife-
rului (det. 10 - fig. 1).

2.3 Pornirea

Alimenta i cu energie electric" aparatul:

• În timpul primelor 10 secunde, pe afi!aj apare:

- Versiunea software a interfe ei pentru utilizator !i a unit" ii de control (fig. 4)
- Timp de câteva secunde ar putea ap"rea “nOCU” (fig. 5)

• Arz"torul efectueaz" o preventilare a camerei de ardere.
• Dup" trecerea acestui interval de timp, arz"torul va fi gata de func ionare.
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Nr. crt. fig. 1 Metoda A Metoda B "i C

1 Buton setare zi/or"

2 Buton selectare mod de func ionare

3 Buton Override - Buton înc"rcare pele i

4 Buton -

5 Buton programare

6 Buton +

7 Afi!aj

8 Simbol func ionare automat"

9 Simbol Meniu programare

10 Simbol cerere aprindere arz"tor

11 Neutilizat

12 Simbol multifunc ional:
•în cadrul func iei Automat, indic" momentul când ceasul de programare este în intervalul cerut

•dac" nu a fost selectat" func ionarea Automat", indic" faptul c" este activat" func ionarea 
Manual" (On)

13 Simbolul Override

14 Simbol dezactivat Simbol pentru zi

15 Simbol dezactivat Simbol Setare

16 Temperatur" senzor înc"lzire Ora curent"

17 Simbol °C Minutele curente

18 Puterea curent" a arz"torului
1 = Minim"
5 = Maxim"

O/FH = În timpul preventil"rii/postventil"rii
6 = În timpul postventil"rii2

Ziua din s"pt"mân"

19 Indicator arz"tor aprins

fig. 2 - Metoda A fig. 3 - Metoda B "i C

fig. 4 fig. 5
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2.4 Regl!rile

Reglarea ceasului (numai metoda B "i C)

1. Ap"sa i pe butonul pentru setarea zilei/a orei (det. 1 - fig. 1).
2. Pe afi!aj (det. 7 - fig. 1), simbolurile CEAS !i DAY (Zi) clipesc intermitent: regla i ziua

curent" din s"pt"mân" cu tastele + !i - (det. 4 !i 6 - fig. 1),  inând cont de faptul c"
1=luni, 7=duminic". Confirma i ziua ap"sând pe butonul pentru reglarea orei/a zilei
(det. 1 - fig. 1).

3. Pe afi!aj (det. 7 - fig. 1), cele dou" cifre pentru ORA CURENT# !i simbolul CEAS
clipesc intermitent: regla i ora exact" cu tastele + !i - (det. 4 !i 6 - fig. 1), de la 00 la
23. Confirma i ora ap"sând pe butonul pentru reglarea orei/a zilei (det. 1 - fig. 1).

4. Pe afi!aj (det. 7 - fig. 1), cele dou" cifre pentru MINUTELE CURENTE !i simbolul
CEAS clipesc intermitent: regla i minutele exacte cu tastele + !i - (det. 4 !i 6 - fig. 1),
de la 00 la 59. Confirma i minutele ap"sând pe butonul pentru reglarea orei/a zilei
(det. 1 - fig. 1). Func ionarea Înc"lzire automat", Manual" On, Manual" Off

Ap"sând pe butonul pentru selectarea modului de func ionare (det. 2 - fig. 1) se poate seta:

1. În modul Func ionare automat", pe afi!aj (det. 7 - fig. 1) este vizualizat simbolul CE-
AS. Cererea de activare !i de dezactivare a arz"torului depinde de programul s"p-
t"mânal setat. În intervalul orar solicitat, pe afi!aj (det. 7 - fig. 1) este vizualizat !i
simbolul ON.

2. În modul Func ionare manual" On, pe afi!aj (det. 7 - fig. 1) este vizualizat numai
simbolul ON. Pentru arz"tor rezult" c" exist" o solicitare. 

A
Programul s"pt"mânal setat este ocolit.

3. În modul Func ionare manual" Off, pe afi!aj (det. 7 - fig. 1) nu este vizualizat nici
simbolul ON, nici simbolul CEAS. Arz"torul este stins. 

A
Programul s"pt"mânal setat este ocolit.

Program s!pt!mânal pre-setat

Programul s"pt"mânal este pre-setat cu 3 intervale orare de activare ON !i 3 intervale
orare de dezactivare OFF: sunt egale pentru fiecare zi a s"pt"mânii. În intervalul orar de
activare, pe afi!aj (det. 7 - fig. 1) este vizualizat simbolul ON.

A
Aten ia: verifica i metoda de func ionare a arz"torului (vezi sez. 4.1)

Modificarea programului s!pt!mânal (numai metoda B "i C)

1. Ap"sa i pe butonul Programare “P” (det. 5 - fig. 1) 
2. Selecta i ziua de programat cu tastele + !i - (det. 4 !i 6 - fig. 1):

• Day 1 !i Calorifer care clipesc intermitent: programare înc"lzire pentru ziua de luni
• Day 2 !i Calorifer care clipesc intermitent: programare înc"lzire pentru ziua de mar i
• Day 3 !i Calorifer care clipesc intermitent: programare înc"lzire pentru ziua de miercuri
• Day 4 !i Calorifer care clipesc intermitent: programare înc"lzire pentru ziua de joi
• Day 5 !i Calorifer care clipesc intermitent: programare înc"lzire pentru ziua de vineri
• Day 6 !i Calorifer care clipesc intermitent: programare înc"lzire pentru ziua de sâmb"t"
• Day 7 !i Calorifer care clipesc intermitent: programare înc"lzire pentru ziua de duminic"
• Day 15 !i Calorifer care clipesc intermitent: programare înc"lzire pentru perioada luni - vineri
• Day 67 !i Calorifer care clipesc intermitent: programare înc"lzire pentru perioada sâm-

b"t" - duminic"
• Day 16 !i Calorifer care clipesc intermitent: programare înc"lzire pentru perioada luni -

sâmb"t"
• Day 17 !i Calorifer care clipesc intermitent: programare înc"lzire pentru perioada luni -

duminic"
• Day 17 !i Calorifer care clipesc intermitent: neutilizat

3. Ap"sa i pe butonul Programare “P” (det. 5 - fig. 1):
4. 06:30 !i Calorifer care clipesc intermitent, ON, 1

• Utiliza i tastele + !i - (det. 4 !i 6 - fig. 1) pentru a modifica începutul primului
(1st) interval orar de activare ON; de ex. 06:00Ap"sa i pe butonul Programare
“P” (det. 5 - fig. 1)

5. 08:30 !i Calorifer care clipesc intermitent, 2

• Utiliza i tastele + !i - (det. 4 !i 6 - fig. 1) pentru a modifica începutul primului
(1st) interval orar de dezactivare OFF; de ex. 09:00Ap"sa i pe butonul Progra-
mare “P” (det. 5 - fig. 1)

6. 12:00 !i Calorifer care clipesc intermitent, ON, 3

•  Utiliza i tastele + !i - (det. 4 !i 6 - fig. 1) pentru a modifica începutul celui de-al
doilea (2nd) interval orar de activare ON; de ex. 12:30Ap"sa i pe butonul Pro-
gramare “P” (det. 5 - fig. 1)

7. 12:00 !i Calorifer care clipesc intermitent, 4

• Utiliza i tastele + !i - (det. 4 !i 6 - fig. 1) pentru a modifica începutul celui de-al
doilea (2nd) interval orar de dezactivare OFF; de ex. 14:00Ap"sa i pe butonul
Programare “P” (det. 5 - fig. 1)

8. 16:30 !i Calorifer care clipesc intermitent, ON, 5

•  Utiliza i tastele + !i - (det. 4 !i 6 - fig. 1) pentru a modifica începutul celui de-al
treilea (3rd) interval orar de activare ON; de ex. 16:00Ap"sa i pe butonul Pro-
gramare “P” (det. 5 - fig. 1)

9. 22:30 !i Calorifer care clipesc intermitent, 6

• Utiliza i tastele + !i - (det. 4 !i 6 - fig. 1) pentru a modifica începutul celui de-al
treilea (3rd) interval orar de dezactivare OFF; de ex. 23:30Ap"sa i pe butonul
Programare “P” (det. 5 - fig. 1)

10. Repetând procedura descris" mai sus, se poate programa al patrulea (4th) interval
orar de activare ON !i al patrulea (4th) interval orar de dezactivare OFF.

11. Ap"sa i pe butonul Programare “P” (det. 5 - fig. 1) timp de 3 secunde, se iese din
modul de programare.

Meniul Parametri

Pentru a ajunge la meniul parametri, ap"sa i pe butonul Programare “M” (det. 2 - fig. 1)
timp de 5 secunde. Este afi!at parametrul “u01”: identificat de mesajul SET 01. Ap"sând
pe butonul “P” (det. 5 - fig. 1) se poate derula lista parametrilor. 

Pentru a modifica valoarea unui parametru este suficient s" se apese pe tastele + !i -
(det. 4 !i 6 - fig. 1): modificarea va fi salvat" automat. Dup" ce s-a modificat parametrul,
trebuie s" a!tepta i 3 secunde: data clipe!te intermitent !i este salvat".

Tabel. 1

Pentru a ie!i din meniu, ap"sa i pe butonul pentru “selectarea modului de func ionare -
M” (det. 2 – fig. 1) timp de 5 secunde.

Meniul Parametri service

Pentru a ajunge la meniul parametri, ap"sa i pe butonul Programare “P” (det. 5 - fig. 1)
timp de 10 secunde. Este afi!at parametrul “t01”: identificat de mesajul SET 01. Ap"sând
pe butonul “P” (det. 5 - fig. 1) se poate derula lista parametrilor. 

Pentru a modifica valoarea unui parametru este suficient s" se apese pe tastele + !i -
(det. 4 !i 6 - fig. 1): modificarea va fi salvat" automat. Dup" ce s-a modificat parametrul,
trebuie s" a!tepta i 3 secunde: data clipe!te intermitent !i este salvat". 

Tabel. 2

Pentru a ie!i din meniu, ap"sa i pe butonul de programare “P” (det. 5 - fig. 1) timp de 10
secunde.

06:30 08:30

12:00 12:00

16:30 22:30

Parametri Descriere Interval SUN P7 - P12

u01 Reglare setpoint tur 30 - 80°C 80°C

u02 Putere maxim" arz"tor 1 - 5 3

u03 Metodele de func ionare ale arz"torului (vezi sez. 4.1) 0 - 2 0

Parametri Descriere Interval Implicit/
SUN P7

SUN P12

t01 Func ia înc"rcare pele i 0=Dezactivat" 1=Activat" 0=Dezactivat" 0=Dezactivat"

t02 Sond" tur 0=Dezactivat" 1=Activat" 1=Activat" 1=Activat"

t03 Setpoint ventilator în Aprindere 0-200 Pa 51 Pa 51 Pa

t04 Timp activare !urub melc în 
Aprindere

0-100 (1=4 secunde) 8 8

t05 Timer calcul reglare (Doar cu 
func ionarea arz"torului cu 
Sond" de tur modulant")

0-100 secunde 5 secunde 5 secunde

t06 Timer func ie Ramp" 0-100 secunde 100 secunde 100 secunde

t07 Perioad" (Timp de activare + 
dezactivare) !urub melc în 
regim normal (de la Puterea 1 
la Puterea 5)

0-50 secunde 15 secunde 12 secunde

t08 Setpoint ventilator la Puterea 1 0-200 Pa 51 Pa 51 Pa

t09 Timp activare !urub melc la 
Puterea 1

0-100 (100=10 secunde) 28 38

t10 Setpoint ventilator la Puterea 2 0-200 Pa 74 Pa 70 Pa

t11 Timp activare !urub melc la 
Puterea 2

0-100 (100=10 secunde) 38 40

t12 Setpoint ventilator la Puterea 3 0-200 Pa 120 Pa 100 Pa

t13 Timp activare !urub melc la 
Puterea 3

0-100 (100=10 secunde) 46 45

t14 Setpoint ventilator la Puterea 4 0-200 Pa 150 Pa 120 Pa

t15 Timp activare !urub melc la 
Puterea 4

0-100 (100=10 secunde) 53 60

t16 Setpoint ventilator la Puterea 5 0-200 Pa 170 Pa 155 Pa

t17 Timp activare !urub melc la 
Puterea 5

0-100 (100=10 secunde) 56 65

t18 Selectare func ionare arz"tor 
(Numai cu Sond" de tur)

0=On/Off 1=Modulant" 0=On/Off 0=On/Off

t19 Timp de Post-ventilare 2 0-100 (100=10 secunde) 99 99

t20 Tensiune fotorezisten " 0-30 (50 = 5Vdc) -- --
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2.5 Instruc#iuni de func#ionare

Func ionarea arz"torului, dup" ce a fost instalat !i reglat corect, este complet automat"
!i nu necesit", practic, nicio comand" din partea utilizatorului. Dac" lipse!te combustibi-
lul sau apar anomalii, arz"torul se opre!te !i se blocheaz". Se recomand" s" se efec-
tueze alimentarea cu combustibil înaintea de terminarea sa total", pentru a evita
func ionarea neregulat" a arz"torului.

Ave i grij" ca în înc"perea în care este instalat arz"torul s" nu existe obiecte sau mate-
riale inflamabile, gaze corozive sau substan e volatile !i s" nu fie praf. Praful, atras de
ventilator, se depune pe palele rotorului !i reduce debitul de aer al acestuia sau provo-
ac" înfundarea discului de stabilitate a fl"c"rii, reducându-i eficien a.

B
Nu permite#i ca la arz!tor s! umble persoane f!r! experien#! sau copii.

Reglarea puterii maxime (param. u02) în func#ie de central!

3. INSTALAREA

3.1 Dispozi#ii generale

Acest aparat va trebui s" fie destinat numai utiliz"rii pentru  care a fost proiectat în mod
expres.

Acest aparat poate fi aplicat, în mod compatibil cu caracteristicile sale !i cu presta iile !i
cu poten ialitatea sa termic", pe generatoare de c"ldur" pentru combustibili solizi. Orice
alt" utilizare este considerat" necorespunz"toare !i, prin urmare, periculoas". Este in-
terzis s" se deschid" sau s" se umble la componentele aparatului, în afar" de piesele
prev"zute pentru între inere, !i este interzis s" se modifice aparatul pentru a-i modifica
presta iile sau destina ia.

Dac" arz"torul este completat cu piese op ionale, kituri sau accesorii, trebuie s" se uti-
lizeze doar produse originale.

B
INSTALAREA $I CALIBRAREA ARZ#TORULUI TREBUIE  S# FIE EFECTUA-
TE NUMAI DE PERSONAL SPECIALIZAT $I CU CALIFICARE  RECUNO-
SCUT#, RESPECTÂNDU-SE TOATE INSTRUC%IUNILE MEN%IONATE ÎN
PREZENTUL MANUAL TEHNIC, DISPOZI%IILE LEGALE ÎN VIGOARE,  PRE-
VEDERILE NORMELOR NA%IONALE $I EVENTUALELE NORME LOCALE
$I ÎN CONFORMITATE CU REGULILE DE BUN# FUNC%IONARE TEHNIC#.

3.2 Instalarea centralei

Locul de instalare

Înc"perea în care sunt instalate centrala !i arz"torul trebuie s" aib" deschideri spre ex-
terior, conform prevederilor normelor în vigoare. Dac" în aceea!i înc"pere se afl" mai
multe arz"toare sau aspiratoare care pot func iona împreun", deschiderile de aerisire
trebuie s" fie dimensionate pentru func ionarea simultan" a tuturor aparatelor.

În locul de instalare nu trebuie s" se afle obiecte sau materiale inflamabile, gaze corozi-
ve, pulberi sau substan e volatile care, absorbite de ventilator, pot bloca tuburile interne
ale arz"torului sau capul de ardere. Înc"perea trebuie s" fie uscat" !i s" nu fie expus"
ploii, z"pezii sau înghe ului.

Fixa i arz"torul de u!". Efectua i conexiunile electrice a!a cum se arat" în cap. 5 (sche-
ma electric"). În cazul în care arz"torul este instalat într-o central" SFL, utiliza i kitul re-
spectiv de transformare. Introduce i sonda de temperatur" din kit în teaca de font" de pe
corpul centralei !i realiza i conexiunile electrice corespunz"toare.

B
ARZ#TORUL A FOST PROIECTAT PENTRU A FUNC%IONA PE UN GENE-
RATOR DE C#LDUR# CU CAMER# DE ARDERE ÎN DEPRESIUNE.

RECIPIENTUL DE PELE%I TREBUIE S# FIE POZI%IONAT ASTFEL ÎNCÂT
TUBUL FLEXIBIL DE RACORDARE $URUB MELC/ARZ#TOR S# NU SUFE-
RE DEFORM#RI $I/SAU ÎNDOITURI.

Instruc#iuni de montare a arz!torului cu pele#i SUN P7 - P12 în centrala SFL

Sunt disponibile kituri op ionale pentru utilizarea arz"torului pe pele i cu centrale SFL.
Pentru instalare consulta i instruc iunile din kiturile respective.

Dup" terminarea mont"rii kitului pe central", monta i arz"torul.

Fixa i ajutajul “L” cu !uruburile “M” !i arz"torul cu piuli a “N”. Conecta i cablul “E” la bor-
nele 11 !i 12, iar cablul “T” la senzorul “V”. Fixa i capacul “P” de corpul arz"torului cu
!uruburile “R” !i fixa i elementul “S” de arz"tor.

fig. 6

Introduce i tubul de alimentare motorizat “Y” în rezervorul de depozitare a pele ilor “X” !i
efectua i conectarea !urub melc-arz"tor astfel încât tubul flexibil “W” s" nu sufere defor-
m"ri !i/sau îndoituri. Trebuie s" se respecte cota indicat" în fig. 7.

Regla i arz"torul a!a cum se arat" în respectivul manual de instruc iuni, în special seta i
parametrul u02 de pe unitatea de control a arz"torului a!a cum se arat" în tabel.

fig. 7

Valoarea parametrului SUN P7
Putere - kW

SUN P12
Putere - kW

1 14 30

2 20 36

3 25 41

4 30 48

5 34 55

Model 3 4 5 6 7

Debit termic nominal kW 24.9 33.4 41 48 55

Putere termic" nominal" kW 22 30 36 42 48

Parametru u02 2 5 3 4 5
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3.3 Racordurile  electrice

Aparatul este dotat cu un panou de borne multipolar pentru conexiunile electrice; con-
sulta i diagrama electric" din capitolul “4 Caracteristici "i date tehnice” pentru conexiu-
ni. Racordurile de efectuat prin grija instalatorului sunt:

• Linia de alimentare
• Contactul de cerere
• Conexiunea !urub melc-motor
• Conexiunea sondei de temperatur"

Lungimea cablurilor de alimentare trebuie s" permit" deschiderea  arz"torului !i even-
tual a u!ii centralei. În caz de defec iune la cablul de alimentare al arz"torului, înlocuirea
sa trebuie s" fie efectuat" numai de o persoan" autorizat".

Arz"torul trebuie racordat la o re ea electric" monofazat", 230 Volt-50Hz.

B
Solicita i personalului calificat profesional s" verifice eficien a !i compatibilita-
tea instala iei de împ"mântare, produc"torul nefiind responsabil pentru even-
tualele pagube cauzate de neefectuarea împ"mânt"rii instala iei. Solicita i, de
asemenea,  s" se verifice dac" instala ia electric" este adecvat" pentru pute-
rea maxim" absorbit"  a aparatului, indicat" pe pl"cu a cu datele tehnice ale
centralei.

Este important s" respecta i polarit" ile (FAZ#: cablu maro /  NUL: cablu alba-
stru / ÎMP#MÂNTARE: cablu galben-verde) la conexiunile  la linia electric".

3.4 Alimentare combustibil

Dispozi#ii generale

Arz"torul trebuie s" fie alimentat cu tipul de combustibil pentru care este prev"zut, a!a
cum se indic" pe pl"cu a aparatului !i în tabelul cu datele tehnice de la sez. 5.3 din acest
manual.

Recomand"m utilizatorului s" foloseasc" pele i de bun" calitate, deoarece cei de calitate
sc"zut" determin" un randament caloric sc"zut, un con inut ridicat de cenu!", ceea ce
duce la interven ii de cur" are frecvente, posibilitatea de uzur" precoce a componentelor
arz"torului supuse la foc, înfundarea !urubului melc !i a arz"torului din cauza cantit" ii
excesive de rumegu!, blocarea func ion"rii din cauza sediment"rii materialelor necom-
bustibile în interiorul arz"torului.

Pentru a distinge pele ii de calitate, este bine s"  ine i cont de urm"toarele recomand"ri:

• Trebuie s" fie constitui i din cilindri de diametru constant !i s" aib" o suprafa " ne-
ted" !i lucioas".

• Controla i ca pe etichete s" fie indicate datele referitoare la certificatele de calitate.
• Controla i ca ambalajele s" fie integre, astfel încât pele ii s" nu absoarb" umiditate.

Înc!rcarea pele#ilor

Se poate activa înc"rcarea pele ilor într-un interval de 40 de minute dup" ce s-a alimen-
tat cu electricitate arz"torul.

În acest interval de timp, sistemul pune la dispozi ie 3 încerc"ri de câte 5 minute, în tim-
pul c"rora este activat doar !urubul melc.

În timpul înc"rc"rii pele ilor nu se poate aprinde arz"torul.

Secven ":

1. Alimenta i cu energie electric" arz"torul.
2. A!tepta i terminarea fazei de preventilare.
3. Decupla i cererea de aprindere la arz"tor: deschide i contactul de cerere (Metoda

A, setare implicit") sau seta i func ionarea manual" OFF (Metoda B !i C).
4. %ine i ap"sat butonul Override “x->” (det. 3 - fig. 1) timp de 3 secunde.

- Va fi afi!at mesajul “PELt”: care identific" pornirea iminent" a procedurii de înc"r-
care a pele ilor PELLET.
- Dup" dou" secunde, !urubul melc va fi alimentat cu electricitate, în mod continuu,
timp de maximum 5 minute.
- În orice moment,  inând ap"sat butonul Override “x->” (det. 3 - fig. 1) timp de 3 se-
cunde, procedura de înc"rcare a PELE%ILOR poate fi oprit".

5. În cazul în care se atinge timpul maxim de înc"rcare a pele ilor (5 minute), se între-
rupe alimentarea cu electricitate a !urubului melc.

6. %ine i ap"sat butonul Override “x->” (det. 3 - fig. 1) timp de 3 secunde.
- Mesajul “PELt” va disp"rea, iar afi!ajul va reveni la func ionarea normal".

7. În cazul în care prima tentativ" nu a fost suficient", repeta i secven a anterioar" de
la punctul 4, pentru a porni a doua tentativ"

8. În cazul în care a doua tentativ" nu a fost suficient", repeta i secven a anterioar" de
la punctul 4, pentru a porni a treia !i ultima tentativ"

9. Pentru a putea efectua înc" 3 tentative, decupla i alimentarea cu electricitate a apa-
ratului !i apoi cupla i-o din nou

10. Dup" efectuarea înc"rc"rii cu pele i, cupla i din nou cererea de aprindere la arz"tor:
închide i contactul de cerere (Metoda A, setare implicit") sau seta i func ionarea au-
tomat" sau manual" pe ON (Activat) (Metoda B !i C)

4. EXPLOATAREA "I ÎNTRE INEREA

Toate opera iile de reglare, punere în func iune !i între inere trebuie efectuate numai de
Personal Calificat !i cu calificare atestat", în conformitate cu normele în vigoare. Perso-
nalul organiza iei noastre de vânzare !i cel de la Serviciul Tehnic de Asisten " pentru
clien i din zon" v" stau la dispozi ie pentru orice informa ie ulterioar".

FERROLI î!i declin" orice responsabilitate pentru pagubele produse bunurilor !i/sau
persoanelor ca urmare a interven iilor efectuate asupra aparatului de persoane necalifi-
cate !i neautorizate.

4.1 Metodele de func#ionare ale arz!torului

Pentru gestionarea aprinderii arz"torului sunt prev"zute 3 metode:

A - Comand! Arz!tor (default setting)

Cererea de aprindere a arz"torului este activat" exclusiv  la închiderea contactului pe
bornele 7-8 (vezi fig. 13).

A
Ceasul !i programul s"pt"mânal setat  sunt by-passate: este posibil !i s" nu se
regleze ora corect".

B - Comand! Arz!tor (Al doilea ceas intern sau Contact)

Cererea de aprindere a arz"torului este activat" de Ceas (în timpul Func ion"rii Înc"lzirii
Automate în Intervalul ON sau în timpul Func ion"rii Înc"lzire Manual" ON) SAU la în-
chiderea contactului pe bornele 7-8 (vezi fig. 13).

A
Trebuie s" se seteze Ceasul !i eventual s" se modifice programul s"pt"mânal
setat implicit.

C -Comand!  Arz!tor (Al doilea ceas intern "i Contact)

Cererea de aprindere a arz"torului este activat" de Ceas (în timpul Func ion"rii Înc"lzirii
Automate în Intervalul ON sau în timpul Func ion"rii Înc"lzire Manual" ON) !i dac" este
închis contactul pe bornele 7-8 (vezi fig. 13).

A
Trebuie s" se seteze Ceasul !i eventual s" se modifice programul s"pt"mânal
setat implicit.

Selectarea A, B sau C se face din meniul utilizator al Ceasului.

Ap"sa i pe butonul pentru selectarea modului de func ionare “M” (det. 2 - fig. 1) timp de
5 secunde.

Ap"sa i de 2 ori pe butonul Programare “P” (det. 5 - fig. 1).

Este afi!at parametrul nr. 3: identificat de mesajul  SET 03.

Seta i la 00 pentru modul A, 01 pentru modul B, 02 pentru modul C, cu ajutorul  tastelor
+ !i - (det. 4 !i 6 - fig. 1).

Dup" selectarea metodei trebuie s" a!tepta i  3 secunde: data clipe!te intermitent !i este
salvat". Pentru a ie!i din meniu, ap"sa i pe butonul pentru selectarea modului de func io-
nare “M” (det. 2 - fig. 1) timp de 5 secunde.

4.2 Punerea în func#iune

Verific"ri care trebuie efectuate la prima pornire !i dup" toate opera iile de între inere
care au impus deconectarea de la instala ii sau o interven ie la dispozitivele de siguran "
sau la p"r i ale arz"torului:

Înainte de a aprinde arz!torul

• Controla i ca arz"torul s" fie fixat corect în central", cu calibr"rile preliminare indi-
cate anterior.

• Asigura i-v" c" centrala !i instala ia sunt umplute cu ap" sau cu ulei diatermic, c"
valvele circuitului hidraulic sunt deschise !i c" este liber" !i corect dimensionat"
conducta de evacuare a gazelor arse.

• Verifica i închiderea u!ii centralei, astfel încât flac"ra s" fie generat" numai în inte-
riorul camerei de combustie.

• Verifica i pozi ionarea corect" a !urubului melc !i a tubului flexibil de racordare la
arz"tor.

• Umple i rezervorul cu pele i.
• Verifica i pozi ionarea corect" !i conectarea sondei pentru temperatur".

A
Verifica i ca gr"tarul (det. 1 - fig. 8) s" fie curat.

fig. 8 - Gr!tarul arz!torului

1
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Aprinderea arz!torului

• Alimenta i cu energie electric", închizând întrerup"torul general din amonte de ar-
z"tor.

• Pentru a înc"rca !urubul melc cu pele i, vezi sez. 3.4.
• Închide i linia termostatelor (central"/camer").

Calibrarea arz!torului

1. Conecta i un analizor de combustie la ie!irea din central" !i l"sa i s" func ioneze
arz"torul la regim maxim timp de 30 minute; verifica i între timp func ionalitatea  con-
ductei de evacuare a gazelor arse.

2. ASIGURA I-V$ C$ EXIST$ DEPRESIUNE ÎN  CAMERA DE ARDERE
3. Verifica i arderea la puterea maxim" a arz"torului  (reglat" în func ie de puterea no-

minal" a centralei).
4. Parametrii de ardere

• O2 cuprins între 5% !i 9%
• CO cuprins între 150 !i 1000 ppm

Pentru calibrarea arz"torului, schimba i setpoint-ul ventilatorului modificând para-
metrul respectiv (vezi paragraful “Meniu parametri service” !i tabelul 2 din
cap. 2.4).
Valoarea de CO este influen at" de calitatea pele ilor, de cantitatea de murd"rie
prezent" pe capul de ardere !i de tirajul centralei.

Dac" dori i ca arz"torul s" func ioneze în modul MODULANT, trebuie s" modifica i
parametrul “T18” !i apoi s" urma i  i punctele 5 !i 6 de mai jos.

5. Verifica i celelalte step-uri ale arz"torului reducând valoarea parametrului u02 pân"
la 1 (vezi paragraful “Meniu parametri service” !i tabelul 1 din cap. 2.4).

6. Readuce i parametrul u02 la valoarea corect".

4.3 Între#inerea

Verific!ri "i controale

A
Verifica i periodic starea de cur" enie a p"r ilor arz"torului care tind s" se mur-
d"reasc" în func ie de calitatea pele ilor sau din cauza unei proaste regl"ri a
arz"torului.

A
Verifica i periodic rezervorul de pele i !i înl"tura i depunerile de praf de pe fun-
dul acestuia. O acumulare excesiv" de praf poate compromite alimentarea co-
rect" cu combustibil la arz"tor.

Arz"torul necesit" o între inere periodic", efectuat" cel pu in o dat" pe an, care trebuie
s" fie efectuat" de personal autorizat.

Opera iile de baz" care trebuie efectuate sunt:

• controlul !i cur" area p"r ilor interne ale arz"torului !i ale centralei, a!a cum se arat"
în paragrafele urm"toare;

• analiza complet" a arderii (dup" ce a func ionat în regim normal cel pu in 10 minute)
!i verificarea calibr"rilor corecte.

Deschiderea capacului "i demontarea arz!torului

B
Înainte de efectuarea oric"rei opera ii de cur" are sau de control în interiorul ar-
z"torului, întrerupe i alimentarea cu electricitate a arz"torului, cu ajutorul între-
rup"torului general al instala iei.

Pentru deschidere

De!uruba i !uruburile (A) !i scoate i capacul (B). Componentele interne, motorul, oblo-
nul etc. sunt direct accesibile.

Pentru demontare

De!uruba i !uruburile (A) !i scoate i capacul (B), de!uruba i piuli a (C) !i deconecta i cor-
pul, de!uruba i !uruburile de fixare (D) !i scoate i ajutajul (E).

fig. 9

Verific!rile pieselor "i ale componentelor

Ventilatorul

Verifica i ca în interiorul ventilatorului !i pe palele  rotorului s" nu existe depuneri de praf:
acesta reduce debitul de aer !i produce, prin urmare, o ardere poluant".

Capul de ardere

Verifica i ca toate piesele capului de ardere s" fie  integre, s" nu fie deformate din cauza
temperaturii ridicate, s" fie lipsite de impurit" i provenite din înc"pere !i s" fie corect po-
zi ionate.

Fotorezisten a

Cur" a i sticla de eventualul praf depus. Fotorezisten a este introdus" în loca!ul s"u prin
ap"sare, pentru a o scoate trage i-o spre exterior.

4.4 Rezolvarea problemelor

Arz"torul este dotat cu un sistem avansat de autodiagnosticare. În cazul unei anomalii
la arz"tor, afi!ajul (det. 7 - fig. 1) clipe!te intermitent, indicând codul anomaliei.

Exist" anomalii care cauzeaz" bloc"ri permanente (desemnate cu litera “A”): pentru re-
luarea func ion"rii este suficient s" ap"sa i pe tasta “P” (det. 5 - fig. 1) timp de 1 secun-
d"; dac" arz"torul nu porne!te din nou, este necesar s" rezolva i mai întâi anomalia.

Alte anomalii cauzeaz" bloc"ri temporare (desemnate cu litera “F”), care sunt restabilite
automat, imediat ce valoarea revine în regimul de func ionare normal al arz"torului. 

Tabel. 3 - List! anomalii

E

D
C

B

A

Cod Anomalie Cauz! Solu#ie

A01 Blocare lips" aprindere

Recipient pele i gol Umple i cu pele i recipientul

Cablu !urub melc întrerupt sau deco-
nectat

Reface i conexiunea

Rezisten " aprinz"tor defect" Înlocui i !i goli i capul de pele i

Cap de ardere murdar Goli i-l !i cur" a i-l

Tub de alimentare pele i înfundat
Elibera i-l, controla i capul de ardere ca 
s" nu fie înfundat !i eventual goli i-l

F02
Eliminare flac"r" parazit" Cererea de c"ldur" s-a terminat, dar 

arz"torul detecteaz" o flac"r" A!tepta i s" se termine post-ventilarea

A02
Blocare din cauza unei 
fl"c"ri parazite

Fotorezisten " în scurtcircuit Înlocui i fotorezisten a

O lumin" str"in" ajunge la fotorezi-
sten " Elimina i sursa de lumin"

A04
Blocare termostat 
siguran " !urub melc

Parametri de aprindere incorec i Verifica i parametrii transparen i 03=51 
!i 04=12

Centrala în presiune
Cur" a i-o !i verifica i tirajul minim al 
co!ului de fum (10Pa)

Termostat de siguran " defect Înlocui i-l

F05
Anomalie reglare 
presiune conduct"

Tub de conectare senzor de presiune 
strivit

Înlocui i

Motor ventilator defect Înlocui i

Ventilator murdar Cur" a i-l

F06
Anomalie transductor de 
presiune (deconectat)

Cablaj întrerupt Verifica i cablajul sau înlocui i senzorul

F10
Anomalie sond" corp cen-
tral" (dac" este activat")

Senzor defect

Verifica i cablajul sau înlocui i senzorulCablaj în scurtcircuit

Cablaj întrerupt

A03 Anomalie cablaj
Puntea de pe bornele 13-14 nu este 
conectat" Verifica i cablajul
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5. CARACTERISTICI %I DATE TEHNICE

5.1 Dimensiuni

fig. 10 - Dimensiuni SUN P7

fig. 11 - Dimensiuni SUN P12

5.2 Vedere general! "i componente principale

fig. 12

Legend"
1 Transductor de presiune
2 Unitate de control
3 Corpul arz"torului
4 Panoul de borne
5 Interfa a pentru utilizator
6 Rezisten "
7 Fotorezisten "
8 Termostat 85°
9 Tub pentru înc"rcarea arz"torului
10 Motor
11 Ventilator
12 Ajutaj
13 Gr"tar
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5.3 Tabel cu datele tehnice

5.4 Schem! electric!

B
NU CONECTA I LA PANOUL DE BORNE SEMNALE DE "FAZ$" SAU
"NEUTRU" CARE PROVIN DE LA INSTALA IA ELECTRIC$.

TOATE RACORDURILE TREBUIE S$ FIE EFECTUATE A%A CUM SE ARA-
T$ ÎN SCHEMA ELECTRIC$.

fig. 13 - Schem! electric!

Legend!
FR Fotorezisten "
16 Ventilator
34 Senzor temperatur" înc"lzire
218 Termostat de siguran " pele i
239 Aprinz"tor
297 Transductor de presiune aer
A Alimentare electric"
B $urub-melc motor
C Contact de cerere
D Semnalare blocare
E Deblocare arz"tor

Date Unitate SUN P7 SUN P12
Putere termic" max. kW 34.1 55.0 (Q)
Putere termic" min. kW 13.7 30.0 (Q)
Debit combustibil max. kg/h 7.2 11.6
Debit combustibil min. kg/h 2.9 6.3
Indice de protec ie electric" IP X0D X0D
Tensiune de alimentare/frecven " V/hz 230/50 230/50
Putere electric" absorbit" W 100 100
Putere electric" aprinz"tor W 300 300
Greutate în gol kg 11 13.5
Capacitate rezervor litri 195 323
Con inut rezervor kg 140 226
Dimensiuni pele i (diametru/lungime max.) mm 6/35 6/35
Depresiune camer" de ardere mbar -0.2 -0.2
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