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1.1 Date tehnice 1.3 Descriere echipament

1.2 Despre produs

Termosemineu cu peleţi Brescia Pellet

Putere termica kW 23,7
Putere termica focar kW 19,8
Consum peleti la putere minima kg/h 1.4
Consum peleti la putere maxima kg/h 4.6
Latime mm 605
Inaltime mm 1035
Adancime mm 670
Greutate totala kg 215
Greutate usa frontala kg 31
Capacitate stocare peleti kg 25
Racord tur/retur ” 1
Racord incarcare/golire “ 1/2
Racord evacuare gaze arse (Φ) mm 80
Racord aspiratie aer (Φ) mm 50
Temperatura gaze arse ºC 160
Tiraj necesar Pa 10
Continut de apa litri 38
Alimentare electrica 220 V 50 Hz
Putere electrica la pornire W 400
Putere electrica in functionare W 100
Randament 90%
Presiune maxima de lucru bar 2.5

•	 Aceste termoseminee sunt destinate aplicatiilor rezidentiale (pana la 170 mp) . Montajul este 
de interior acestea incalzind aerul in incinta prin radiatie directa.

•	 Pompa de circulatie, vasul de expansiune si supapa de siguranta sunt incluse si premontate 
in echipament. Usa frontala este din fonta si geamul este termorezistent. Echipamentul este 
proiectat sa functioneaze doar cu peleti si atinge eficienta de 90%.

•	 Aprinderea, pornirea si oprirea cazanului sunt complet automatizate. Arzatorul functioneaza 
cu variatia modulanta a puterii în functie de necesarul termic al instalatiei.

•	 Peletii sunt adusi din rezervorul de stocare spre arzator cu ajutorul snecului transportor intern 
dupa care acestia ajung in arzatorul efectiv prin cadere libera. Stocarea si zona de ardere 
sunt despartite fizic, existand montat si un termostat de siguranta pentru a preveni intoarcerea 
focului spre rezervor.

•	 Operatiunile de intretinere si curatare sunt mult simplificate fata de un cazan clasic in medie o 
data pe sapamana sau chiar mai rar daca sunr folositi peleti de calitate.

1.3 Descriere echipament

1.Usa frontala fonta  2.Rama usa frontala  3.Cenusar  4.Arzator  5.Tub alimentare peleti  6.Usa 
inferioara curatare cazan  7.Capac frontal inferior 8.Manta laterala colt fata 9.Manta laterala 
mijloc  10.Manta laterala spate  11.Display comanda  12.Capac rezervor peleti  13.Acces 
turbionatori curatare  14.Capac superior  15.Capac frontal superior
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16.Rezervor peleti  17.Motor snec incarcare peleti  18.Tur  19.Pompa retur  20.Teaca sonda cazan
21.Supapa siguranta  22.Robinet incarcare/golire  23.Vas expansiune  24.Ventilator  25.Evacuare

gaze arse  26.Manta laterala  27.Panou acces  28.Postament  29.Picioare fixare

2 Expedierea si depozitarea cazanului

Cazanul este ambalat în folie stretch si a;ezat pe EuroPalet.
Cazanul trebuie transportat / depozitat întotdeauna în pozi\ie vertical[. 

Este interzis transportul cazanelor unul peste altul.

Cazanul poate fi depozitat numai în încăperi închise, fără influente atmosferice . Umiditatea
din camera de depozitare , de asemenea, nu trebuie să depășească valoarea critică de 
80 % , astfel încât să nu genereze formarea condensului . Temperatura camerei de 
stocare trebuie să fie în intervalul de la 0°C- 40°C .

R[sturnarea cazanului în timpul livr[rii sau a instal[rii reprezint[ un risc
serios ;i poate duce la distrugerea acestuia. 
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2. Expedierea si depozitarea cazanului

2.1 Livrarea

3. Recomandari generale si de siguranta

Cazanul este ambalat în folie stretch si asezat pe EuroPalet.

Cazanul trebuie transportat / depozitat întotdeauna în pozitie verticala.

Răsturnarea cazanului în timpul livrarii sau a instalării reprezinta un risc serios si poate 
duce la distrugerea  acestuia.

Este interzis transportul cazanelor unul peste altul.

Cazanul poate fi depozitat numai în încăperi închise, fără influente atmosferice. Umiditatea        
din camera de depozitare, de asemenea, nu trebuie să depășească valoarea critică de 
80 %, astfel încât să nu genereze formarea condensului. Temperatura camerei de stocare 
trebuie să fie în intervalul de la 0°C- 40°C .

La despachetarea cazanului , trebuie să verificați dacă vopseaua de pe carcasa cazanului
prezinta zgarieturi și dacă toate piesele cazanului sunt montate in pozitia corespunzatoare.

Cazanul este livrat impreuna cu:
•	 Certificat de garantie si manualul de utilizator
•	 Regulator termosemineu
•	 Robinet incarcare/golire
•	 Pompa de circulatie, vas de expansiune si supapa de siguranta

Urmatoarele componente nu sunt incluse:
•	 Termomanometru
•	 Ventil termic de amestec
•	 Robineti de izolare ai cazanului

Aveti grija ca robinetii de izolare ai cazanului sa fie în permanenta deschisi cand cazanul 
e în functiune.

Curatati cazanul în mod regulat.

Nu uitati sa deblocati pompa de circulatie la inceputul fiecarui sezon de incalzire.

In timpul functionarii unele parti ale cazanului sunt fierbinti. Nu atingeti cazanul fara a 
purta manusi de protectie.

Montarea sistemului de încalzire si pornirea initiala a cazanului se efectueaza de catre 
un specialist autorizat de catre Ferroli România conform listei operatorilor de service din 
Certificatul de Garantie sau de pe www.ferroli.ro. În cazul unui sistem proiectat incorect, 
cu deficiente demonstrate, generate de instalarea incorecta a sistemului de încalzire, care 
pot duce la functionarea incorecta a cazanului, întreaga raspundere pentru distrugerile 
materiale si posibilele noi costuri de remediere va reveni exclusiv persoanei responsabile 
de montarea sistemului de încalzire centrala si nu producatorului cazanului, agentului de 
vânzari sau vânzatorului.
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4. Atentie

5. Pozitionarea termosemineului

5.1 Camera termosemineului

5.2 Conectarea cosului de fum

In timpul utilizarii unele parti componente sunt fierbinti. Nu atingeti termosemineul fara a 
utiliza manusi de protectie termica.

Daca parti componente ale termosemineului sau defectat este strict interzis sa il folositi in 
continuare.

Nu atingeti componentele electrice cu mainile ude

Conexiunile electrice trebuiesc facute in conformitate cu normele europene de securitate 
73/23/CEE si 93/98/CEE si corect dimensionate conform cu necesarul electric.
Folosirea valvei de siguranta este OBLIGATORIE la acest echipament, pentru a asigura o 
utilizare in sistemul de incalzire folosind combustibil solid in conditii de siguranta.

Camera in care se monteaza termosemineul TREBUIE sa aiba o fereastra de ventilatie.

Suportul pe care se aseaza termosemineul trebui sa fie stabil si realizat din materiale 
ignifuge.

Partea frontala trebuie sa beneficieze de acces neobstructionabil.

Termosemineul este un echipament de incalzire cu tiraj natural care necesita cos de fum nu doar
pentru a evacua gazele arse, cit si pentru a crea o presiune negativa necesara pentru functionarea
acestuia.
Termosemineul necesita o cadere de presiune de 10 Pa.
Cosul de fum este conectat ca in imaginea de mai jos si este necesar a fi curatat de 1-2 ori pe an.

Partea frontala trebuie sa beneficieze de acces neobstructionabil.

Suportul pe care se aseaza termosemineul trebui sa fie stabil si realizat dein materiale ignifuge.

5.2 Conectarea cosului de fum

Termosemineul  este  un  echipament  de  incalzire  cu  tiraj  natural  care  necesita  cos  de  fum  nu  doar 
pentru a evacua gazele arse ,cit  si  pentru a crea o presiune negativa necesara pentru functionarea 
acestuia.
Termosemineul necesita o cadere de presiune de 10 Pa.
Cosul de fum este conectat ca in imaginea de mai jos si este necesar a fi curatat de  1-2 ori pe an.
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1) Cos de fum 2) Garnitura 3) Palarie  cos de fum ignifuga 4) Diametrul  cosului  de fum nu mai
mare de 200x200 mm cu o inaltime maxima de 5-6 metri.

.

5.3 Incarcarea temosemineului cu apa.

Incarcarea cu apa se face prin folosirea unui robinet conectat pe acesta

Cind se face incarcarea cu apa aveti grija sa se faca o aerisire corespunzatoare a termosemineului.

.Procesul de incarcare cu apa este finalizat atunci cind din aerisitorul automat nu mai iese aer iar 
manometrul de presiune indica o presiune de 1,5 - 2,5 bari (cu sistemul inchis)

  Aerisitorul automat trebuie montat in cel mai inalt punct instalatiei de incalzire.       
 Daca  presiunea este sub 1,5 bari operatiunea trebuie repetata.
 La sfirsitul procesului de incarcare este obligatoriu sa se inchida robinetul de incarcare si sa se 
deconecteze furtunul de incarcare cu apa.

Echipamentul este prevazut cu supapa de siguranta de 3 bari.
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5.3 Incarcarea temosemineului cu apa.
Incarcarea cu apa se face prin folosirea unui robinet conectat pe acesta.

Cand se face incarcarea cu apa aveti grija sa se faca o aerisire corespunzatoare a 
termosemineului.
Procesul de incarcare cu apa este finalizat atunci cind din aerisitorul automat nu mai iese 
aer iar manometrul de presiune indica o presiune de 1,5 - 2,5 bari (cu sistemul inchis).
Aerisitorul automat trebuie montat in cel mai inalt punct instalatiei de incalzire.
Daca presiunea este sub 1,5 bari operatiunea trebuie repetata.
La sfarsitul procesului de incarcare este obligatoriu sa se inchida robinetul de incarcare si 
sa se deconecteze furtunul de incarcare cu apa.

Este esential sa fie montate un aerisitor si un manometru pe intalatie.

Este recomandat sa se intaleze o vana anticondens pe returul instalatiei. (vana de amestec 
in 3 cai).

Este recomandat sa se instaleze un filtru de impuritati pe returul instalatiei.

Echipamentul este prevazut cu supapa de siguranta de 2,5 bari.

6. Scheme hidraulice de principiu
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1. Vana de amestec in 3 cai 
2. Tur incalzire 
3. Retur

Scopul montarii vanei este de a amesteca apa fierbinte din turul instalatiei cu apa rece din retur 
pentru a mentine temperatura din cazan peste punctul de condens.

Echipament necesar: manusi, aspirator de cenusa sau setul de intretinere si curatare (livrat 
impreuna cu termosemineul).

Deschideti usa principala a termosemineului si 
scoateti tavita de cenusa.

Scoateti gratarul de ardere (arzatorul), varsati cenusa 
in tavita de cenusa apoi goliti-o la gunoi.

Curatati portarzatorul. Nu uitati sa curatati teaca 
rezistentei de aprindere a peletilor. Cind montati 
componentele inapoi dupa curatarea acestora 
asigurati-va ca acestea sunt montate in pozitia 
corespunzatoare,in caz contrar termosemineul va 
functiona defectuos.

O intretinere regulata si curatarea termosemineului este necesara pentru a asigura o functionare 
corespunzatoare si un termen de viata mai indelungat al echipamentului.

Curatarea saptamanala este constituita din urmatoarele operatiuni :
1.	 Golirea termosemineului de cenusa in partea inferioara (utilizati tavita de cenusa livrata 

impreuna cu termosemineul).
2.	 Indepartati cenusa din camera de ardere.
3.	 Curatati suportul arzatorului (zona unde cad peletii)
4.	 Curatati gratarul de ardere al arzatorului.
5.	 Miscarea periodica a turbionatorilor in drumurile de fum ale termosemineului pentru curatarea 

acestora.

Curatarea ocazionala (sezoniera) inseamna curatarea saptamanala plus curatarea detaliata a 
schimbatorului de caldura.

Cat de des trebuie curatat termosemineul ?
Acest lucru depinde de mai multi factori, cei mai importanti fiind calitatea si continutul de lemn 
al peletilor(daca peletii sunt de calitate inferioara curatarile vor fi mai dese ceea ce va duce la 
scurtarea vietii termosemineului.
Curatarea saptaminala trebuie facuta 1-2 ori pe saptamana,iar cea sezoniera 1-3 ori de-a lungul 
sezonului de incalzire.

7. Curatarea si intretinerea termosemineului

7.1 Curatarea saptamanala

Ce unelte sunt necesare pentru curatarea termosemineului ?
Kit-ul de curatare este livrat impreuna cu termosemineul, un aspirator de cenusa usureaza si 
simplifica curatarea.
Inainte de a incepe curatarea, termosemineul trebuie oprit si racit complet. Acest fapt este 
important in special pentru o curatare corespunzatoare a schimbatorului de caldura,daca acesta 
este fiebinte,miscarea turbionatorilor va duce la deteriorarea acestora.
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Curatati suprafata inferioara a camerei de ardere. Curatati interiorul cu aspiratorul de cenusa sau cu
o perie.Fixati suruburile corect pentru a nu trage
aer din exterior.

Daca nu aveti aspirator de cenusa utilizati kit-ul
de curatare livrat impreuna cu termosemineul.

Daca nu aveti aspirator de cenusa utilizati kit-ul
de curatare ca in imagine.

Scoateti capacul de sub usa principala
prin ridicare si tragere in afara.

Desfaceti suruburile capacului inferior al 
schimbatorului.

Asigurati-va  ca  termosemineul  este  rece  cind  incepeti  aceasta  operatiune, pentru  a  
nu  deteriora componentele acestuia.

7.2 Curatarea saptamanala a schimbatorului de caldura

7.3  Curatarea periodica (sezoniera)

Deschideti usitele din partea superioara a 
termosemineului.In imaginea de mai jos se vad cele 
doua  usite.Cu  ajutorul  cheii  termosemineului,cu  
miscari  de  sus  in  jos curatati  cenusa  de  pe 
turbionatorii schimbatorului de caldura,executati 
acesta operatiune pe ambele laturi.

Echipament necesar: manusi de protectie, 
aspirator de cenusa sau kit-ul de curatare  (furnizat 
cu echipamentul), cheia de curatare (furnizata cu 
echipamentul).

Echipament necesar: manusi, aspirator de cenusa sau kit-ul de curatare si cheia de 
curatare,cheie inbus nr 4 , cheie fixa nr 13 ,bucati de banda de aluminiu (de cca 50 de cm)
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Desfaceti  suruburile  de  la  capacul  superior  al 
termosemineului.

Scoateti cablul electric al display-ului.

Eliberati cablul si lasat sa atirne.

Cu cheia fixa nr 13 desfaceti capacul superior al
camerei de ardere .

Indepartati cu grija capacul superior.

Scoateti capacul frontal pentru usurarea accesului

Ridicati capacul superior al schimbatorului si asezati-l 
alaturi.

Realizati curatare tuturor compenentelor la care
aveti acces. Indepartati cenusa.
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Asezati capacul superior si conectati display-ul.

Utilizarea unui aspirator de cenusa va face acesta
operatiune mult mai usoara si rapida.

Fixati capacul superior cu suruburile aferente.

Dupa curatare asezati la loc capacul superior
al arzatorului si insurubati suruburile.

8. Utilizarea automatizarii

Folosirea	tastaturii	Fumis	ALPHA	

Tastatură	Fumis	ALPHA	cu	control	la	distanţă	

 
Figura 1: Tastatură Fumis ALPHA şi control la distanţă 
 
Tastatura Fumis ALPHA este proiectată intuitiv. Aceasta permite utilizatorilor de acasă să opereze controlerul 
Fumis ALPHA.  

Notă 

Pentru cele mai bune performanţe, păstraţi tastatura curată. Petele (de exemplu, de grăsime) de 
pe butoane pot trimite semnalul că butonul a fost apăsat. 

Telecomanda cu infraroşu Fumis ALPHA este destinată utilizării zilnice când sistemul de ardere este complet 
configurat şi operaţional. Se poate folosi pentru modificarea puterii de ardere şi a setărilor de temperatură şi vă 
permite să porniţi şi să opriţi sistemul de ardere. Unitatea telecomenzii este opţională. 
În partea de sus a tastaturii Fumis ALPHA sunt instalate indicatoare pentru diferite alarme, mod de operare cu 
cronometru şi meniuri. Senzorul IR este folosit pentru telecomandă.  
Afişajul indică setările sau valorile curente pentru opţiunea meniului selectat la un moment dat. Cu ajutorul 
butoanelor, puteţi naviga prin meniu şi puteţi controla operarea controlerului Fumis ALPHA. Consultaţi Tabel 1: 
Butoane tastatură Fumis ALPHA la pagina 2 pentru descrierea butoanelor. 
Tastatura Fumis ALPHA este, de asemenea, dotată cu un dispozitiv sonor care asigură semnalele sonore ale 
tastaturii. Sunt disponibile următoarele semnale sonore: 

 Sunet scurt ridicat: se aude când se navighează prin meniu şi când se editează setările 
 Sunet lung, scăzut: se aude în cazul unei operaţiuni invalide (apăsarea greşită a unui 

buton) 
 Sunet lung, ridicat: în cazul unei alerte, sunetul se aude la volumul definit de utilizator şi, 

în caz de eroare, sunetul se aude la 100% din volum. Pentru descrierea alertelor şi 
erorilor, consultaţi capitolul Depanare la pagina 12. 

Descriere  butoane 

 

Butonul de PORNIRE / OPRIRE este folosit pentru pornirea 
şi oprirea sistemului de ardere şi pentru ştergerea erorilor 
/ alertelor. Apăsaţi lung butonul timp de 1 secundă. 

 

Butoanele pentru meniu (butoanele pentru stânga şi 
dreapta) se folosesc pentru a naviga în meniul de prim 

Tastatura Alpha 40 este proiectată intuitiv. Aceasta permite utilizatorilor de acasă să opereze 
controlerul Alpha 40.
Notă
Pentru cele mai bune performanţe, păstraţi tastatura curată. Petele (de exemplu, de grăsime) de 
pe butoane pot trimite semnalul că butonul a fost apăsat.

Telecomanda cu infraroşu Alpha 40 este destinată utilizării zilnice când sistemul de ardere este 
complet configurat şi operaţional. Se poate folosi pentru modificarea puterii de ardere şi a setărilor 
de temperatură şi vă permite să porniţi şi să opriţi sistemul de ardere. Unitatea telecomenzii este 
opţională.
În partea de sus a tastaturii Alpha 40 sunt instalate indicatoare pentru diferite alarme, mod de 
operare cu cronometru şi meniuri. Senzorul IR este folosit pentru telecomandă. 
Afişajul indică setările sau valorile curente pentru opţiunea meniului selectat la un moment dat. 
Cu ajutorul butoanelor, puteţi naviga prin meniu şi puteţi controla operarea controlerului Alpha 40. 
Consultaţi Table 1: Alpha 40 keyboard buttons la pagina 10 pentru descrierea butoanelor.
Tastatura Alpha 40 este, de asemenea, dotată cu un dispozitiv sonor care asigură semnalele 
sonore ale tastaturii. Sunt disponibile următoarele semnale sonore:
•	 Sunet scurt ridicat: se aude când se navighează prin meniu şi când se editează setările
•	 Sunet lung, scăzut: se aude în cazul unei operaţiuni invalide (apăsarea greşită a unui buton)
•	 Sunet lung, ridicat: în cazul unei alerte, sunetul se aude la volumul definit de utilizator şi, în 

caz de eroare, sunetul se aude la 100% din volum. Pentru descrierea alertelor şi erorilor, 
consultaţi capitolul Troubleshooting la pagina 23.

Descriere Butoane
Butonul de PORNIRE / OPRIRE este folosit pentru pornirea şi oprirea 
sistemului de ardere şi pentru ştergerea erorilor / alertelor. Apăsaţi lung 
butonul timp de 1 secundă.
Butoanele pentru meniu (butoanele pentru stânga şi dreapta) se folosesc 
pentru a naviga în meniul de prim nivel. Meniul selectat curent este indicat 
cu ajutorul pictogramei corespunzătoare în partea de sus. Suplimentar, 
aceste butoane se folosesc în modul editare.

Indicator timp
Senzor Infraroșu
Alarma Service

Alarmă Curățare
Alarmă lipsă combustibil

Funcționare
Ventilator

Temperatura
Combustibil

Timp
Setări

Cancel

ON/OFF

Butoane reglaj

Enter

Butoane meniu
Display
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Butoanele de editare (butoanele plus şi minus) se folosesc pentru a naviga 
în sub-meniuri şi pentru creşterea / reducerea valorilor în modul editare, 
când valoarea selectată clipeşte.

Butonul de confirmare (Enter) se foloseşte pentru accesarea modului de 
editare şi pentru confirmarea valorilor setate sau pentru selectarea sub-
meniurilor suplimentare.
Butonul Escape / Cancel (Anulare) se foloseşte pentru anularea 
modificărilor şi pentru a reveni la meniul anterior. Dacă acest buton este 
apăsat lung pentru mai mult de 3 secunde, este afişat ultimul cod de 
eroare sau de alertă.

Tabel 1: Butoane tastatură Alpha 40

Structură meniu

Notă
Structura meniului Alpha 40 depinde de configuraţie şi opţiuni. Structura meniului din Figura 35 
prezintă toate intrările posibile din meniu. În funcţie de configuraţia selectată, unele intrări pot să 
nu fie disponibile. În aceste cazuri, intrarea din meniu nu este inclusă, iar sub-meniurile sunt re-
numerotate corespunzător.
Valorile afişate au numai scop orientativ şi pot diferi de valorile afişate efectiv.

Navigare meniu
Pentru a naviga în meniul de prim nivel, folosiţi butoanele săgeată stânga şi săgeată dreapta. 
Afişajul indică setările pentru primul sub-meniu. 
Pentru a naviga la meniul de nivel secundar (sub-meniu), folosiţi butoanele plus şi minus pentru a 
trece sus sau jos. Structura meniului din figură este inversată, astfel încât poate părea că mergeţi 
în jos în meniu, când de fapt mergeţi în sus. Pentru o navigare mai uşoară prin meniul secundar, 
numărul intrării corespunzătoare din paranteze este afişat pentru scurt timp.
Pentru a modifica o setare din meniu, apăsaţi butonul Enter pentru a accesa modul de editare 
pentru setarea selectată. Valoarea afişată începe să clipească. Folosiţi butoanele plus şi minus 
pentru a schimba valoarea. Pentru a urma paşii necesari în modul de editare, folosiţi butoanele 
săgeată stânga şi săgeată dreapta. La final, apăsaţi butonul Enter pentru a salva setările şi pentru 
a ieşi din modul de editare. Afişajul revine la meniul editat. 
Afişajul indică valoarea setată sau valoarea efectivă, în funcţie de setare. De exemplu, când 
editaţi temperatura, introduceţi temperatura dorită pentru încăpere. După ce aţi ieşit din modul de 
editare, afişajul indică temperatura efectivă (care poate diferi de temperatura setată). Când editaţi 
setările pentru cantitatea de combustibil, afişajul indică valoarea setată.
Pentru a accesa meniul de nivel trei, apăsaţi butonul Enter şi apoi folosiţi butoanele plus şi minus 
pentru a trece de la o intrare la alta. Procedura de modificare a setărilor este aceeaşi ca şi pentru 
meniurile secundare.
Pentru a ieşi din modul de editare fără a salva modificările, apăsaţi butonul Cancel. Acest buton se 
foloseşte, de asemenea, pentru a reveni la meniul anterior. De exemplu, dacă editaţi Programul 
3 din meniul Interval Cronometru Săptămânal, apăsaţi butonul Cancel pentru a anula modificările 
şi pentru a reveni la Programul 3. Apăsarea butonului Cancel trece la Interval Cronometru 
Săptămânal, apoi la Ceas şi apoi la Putere de ardere din meniul Putere.

Setare ceas
Tastatura Alpha 40 vă permite să setaţi ora şi data curentă.
Pentru a vizualiza ora curentă, apăsaţi butonul meniu pentru a accesa meniul Oră. Ora curentă 
este indicată pe afişaj.
Pentru a seta ora şi data din sub-meniul Oră, apăsaţi butonul Enter. Valoarea orei începe să 
clipească. Cu ajutorul butoanelor de editare, setaţi ora dorită. Apoi apăsaţi butonul de meniu 
dreapta. Valoarea minutului începe să clipească. Setaţi minutul dorit. Apăsaţi butonul de meniu 
dreapta şi setaţi data în acelaşi mod. Data se setează în format zz.ll.aaaa. Apăsaţi butonul de 
meniu dreapta şi setaţi ziua săptămânii. Setaţi numărul corespunzător între 1 (luni) şi 7 (duminică). 
Confirmaţi ora şi data apăsând butonul Enter.

Setare temperatură încăpere
Controlerul Alpha 40 vă permite două opţiuni pentru setarea temperaturii unei încăperi. Puteţi:
• Folosi programele pentru cronometru săptămânal
• Seta sau modifica temperatura încăperii manual

Putere

Putere 
ardere

Ventilator

Viteză 
Ventilator

Cameră
temp.°C

Meniu disponibil pentru:
1, Șemineu cu vent. de cameră
2. Șemineu
3. Șemineu cu 2 vent de cameră
4. Termoșemineu și cazan
5. Activat
6. Mod funcționare dual șemineu/cazan
7. Șeminee, cazane funcționare peleți
8. Șeminee, cazane funcționare lemn

Autonomie
combust.

Ceas
Ora/Data

INCHIS/
OPRIT

Luminozitate
implicita

Mod dispaly
implicit

Volum 
sunet

Alimentare 
manuala

Interval 
service

Meniu
service

Indic. sapt.
ON/OFF

Indic. sapt.
perioade

Indic. sapt.
zile

Timp start Timp sfrs. Temp

Luni

Marti

Miercuri

Joi

Vineri

Sambata

Duminica

1. Prog 2. Prog 

Prog. 1

Prog. 2

Prog. 3

Prog. 4

Cameră 2
temp.°C

Tip
combust

Apă
temp.°C

Calit.
peleti

Calit.
lemn

Temperatură Combustibil Oră Setări

*1 *2 *5

*5

*5

*3 *6

*4 *7

*8

Figura 2: Structură meniu
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Folosind programele pentru cronometrul săptămânal, puteţi automatiza complet funcţionarea 
sistemului de ardere, fără a fi necesară intervenţia utilizatorului. Pentru mai multe informaţii, 
consultaţi capitolul Setting the weekly timer programs la pagina 23. 
De asemenea, puteţi seta sau modifica temperatura încăperii manual. Dacă folosiţi programele 
pentru cronometru săptămânal, acestea vă permit să suprascrieţi temporar setările programului. 
Setările programului sunt resetate când sunt îndeplinite condiţiile setate cu ajutorul cronometrului 
(de exemplu, timpul final expiră, iar sistemul de ardere se opreşte).
Pentru a vizualiza temperatura curentă a încăperii, apăsaţi butonul meniu pentru a accesa meniul 
Temperatură. Afişajul indică valoarea curentă a temperaturii din încăpere. 
Pentru a seta temperatură dorită în încăpere, în meniul Temperatură, apăsaţi butonul Enter. 
Afişajul indică temperatura ţintă în modul editare (valoarea clipeşte). Puteţi creşte sau reduce 
valoarea prin apăsarea butoanelor de editare. La final, apăsaţi butonul Enter pentru a confirma 
temperatura setată. Afişajul indică temperatura curentă a încăperii. 

Notă
De asemenea, puteţi folosi telecomanda pentru a seta temperatura încăperii.
Dacă sistemul de ardere este dotat cu un al doilea ventilator, puteţi seta, de asemenea, temperatura 
dorită pentru cea de a doua încăpere. 

Notă
Zecimalele pentru setarea temperaturii depind de configuraţie.

Setare capacitate

Controlerul Alpha 40 reglează sistemul de ardere pentru performanţe optime. Puteţi suprascrie 
aceste setări şi puteţi modifica puterea de ardere pentru a ajunge la temperatura dorită mai rapid 
sau pentru a economisi combustibil. Setările de putere de ardere influenţează alimentarea de 
combustibil şi setările de viteză ale ventilatorului. 
Setările de putere de ardere reprezintă puterea maximă de ardere a sistemului folosită pentru 
încălzirea mediului. Când se atinge temperatura setată, sistemul de ardere este redus automat. 
De exemplu, dacă alegeţi puterea de ardere 3, sistemul de ardere va modula numai între putere 
1 şi putere 3 (pe baza temperaturii dorite). 
Pentru a vizualiza puterea de ardere curentă, apăsaţi butonul meniu pentru a accesa meniul 
Putere. Afişajul indică valoarea curentă a puterii de ardere. 
Pentru o încălzire mai rapidă la temperatura dorită, puteţi creşte setările pentru puterea de 
ardere. În meniul Putere, apăsaţi butonul Enter. Afişajul indică puterea de ardere în modul editare 
(valoarea clipeşte). Puteţi creşte sau reduce valoarea prin apăsarea butoanelor de editare. La 
final, apăsaţi butonul Enter pentru a confirma puterea de ardere setată. Afişajul indică puterea 
de ardere curentă. Alimentarea cu combustibil dozează combustibilul mai rapid, iar ventilatorul 
pentru schimbul de căldură funcţionează mai rapid pentru a spori capacitatea. 
Pentru a economisi combustibil şi energie, puteţi reduce setările pentru puterea de ardere. 
Alimentarea şi ventilatorul vor funcţiona mai lent, iar temperatura setată pentru încăpere va fi 
atinsă mai târziu. 

Notă
De asemenea, puteţi folosi telecomanda pentru a seta puterea de ardere dorită.

Setare programe cronometru săptămânal
Controlerul Alpha 40 vă permite să setaţi programele pentru cronometrul săptămânal pentru a 
automatiza funcţionarea sistemului de ardere. Puteţi seta şase programe diferite şi puteţi selecta 
trei programe pentru fiecare zi a săptămânii. Programul defineşte timpul de pornire, timpul final şi 
temperatura dorită.
Pentru a seta un program, apăsaţi butonul meniu pentru a accesa meniul Oră, apoi apăsaţi 
butonul editare pentru a selecta intervalele pentru cronometrul săptămânal. Afişajul indică (3). 
Apăsaţi Enter pentru a selecta Programul 1, afişajul indică (P1), apoi apăsaţi din nou Enter pentru 
a accesa modul de editare pentru Programul 1. Valoarea orei de pornire începe să clipească. Cu 
ajutorul butoanelor de editare, setaţi ora de pornire dorită. Apoi apăsaţi butonul de meniu dreapta. 
Valoarea minutului de pornire începe să clipească. Setaţi minutul de pornire dorit. Apăsaţi butonul 
de meniu dreapta şi setaţi timpul final dorit. Apoi apăsaţi butonul de meniu dreapta pentru a seta 
temperatura dorită a încăperii pentru intervalul de timp selectat. Confirmaţi setările programului 
apăsând butonul Enter. Repetaţi procedura pentru a seta programele.
Exemplu:

Pentru a seta programele pentru fiecare zi a săptămânii, apăsaţi butonul meniu pentru a accesa 
meniul Oră, apoi apăsaţi butonul editare pentru a selecta zilele pentru cronometrul săptămânal. 
Afişajul indică (4). Apăsaţi Enter pentru a selecta Luni, afişajul indică (d1), apoi apăsaţi din 
nou Enter pentru a accesa modul de editare pentru Luni. Valoarea 1 a programului începe să 
clipească. Cu ajutorul butoanelor de editare, setaţi programul dorit. Apoi apăsaţi butonul de meniu 
dreapta. Valoarea 2 a programului începe să clipească. Setaţi programul dorit. Confirmaţi setările 
programului apăsând butonul Enter. Repetaţi procedura pentru a seta programele pentru toate 
zilele săptămânii.
Exemplu:

Pentru a activa sau dezactiva funcţionarea sistemului de ardere cu ajutorul programelor pentru 
cronometrul săptămânal, apăsaţi butonul meniu pentru a accesa meniul Oră, apoi apăsaţi butonul 
editare pentru a selecta PORNIRE / OPRIRE cronometru săptămânal. Apăsaţi Enter şi porniţi sau 
opriţi cronometrul săptămânal. Dacă dezactivaţi funcţionarea cronometrului săptămânal, setaţi 
manual operarea sistemului de ardere. 

Exemplu:
Puteţi dezactiva programele cronometrului săptămânal pe timpul vacanţei.
Suprapunere program:
Dacă programele se suprapun, programul cu numărul mai mare are prioritate (de exemplu: P2 
are prioritate faţă de P1; P4 faţă de P3, P2 şi P1; P6 faţă de P5, P4, P3, P2 şi P1).
Figura de mai jos prezintă funcţionarea sistemului de ardere în cazul în care se suprapun 
programele P1, P2 şi P3.

5 
 

Setare	programe	cronometru	săptămânal	

Controlerul Fumis ALPHA vă permite să setaţi programele pentru cronometrul săptămânal pentru a automatiza 
funcţionarea sistemului de ardere. Puteţi seta şase programe diferite şi puteţi selecta trei programe pentru 
fiecare zi a săptămânii. Programul defineşte timpul de pornire, timpul final şi temperatura dorită. 
Pentru a seta un program, apăsaţi butonul meniu pentru a accesa meniul Oră, apoi apăsaţi butonul editare 
pentru a selecta intervalele pentru cronometrul săptămânal. Afişajul indică (3). Apăsaţi Enter pentru a selecta 
Programul 1, afişajul indică (P1), apoi apăsaţi din nou Enter pentru a accesa modul de editare pentru Programul 
1. Valoarea orei de pornire începe să clipească. Cu ajutorul butoanelor de editare, setaţi ora de pornire dorită. 
Apoi apăsaţi butonul de meniu dreapta. Valoarea minutului de pornire începe să clipească. Setaţi minutul de 
pornire dorit. Apăsaţi butonul de meniu dreapta şi setaţi timpul final dorit. Apoi apăsaţi butonul de meniu 
dreapta pentru a seta temperatura dorită a încăperii pentru intervalul de timp selectat. Confirmaţi setările 
programului apăsând butonul Enter. Repetaţi procedura pentru a seta programele. 
Exemplu: 

Program 1  Program 2  Program 3  Program 4  Program 5  Program 6 

PORNIT  OPRIT  PORNIT  OPRIT  PORNIT OPRIT PORNIT OPRIT PORNIT OPRIT  PORNIT  OPRIT

05:30  07:30  08:00  11:30  12:00  23:00  17:00  23:00 20:00  22:30  04:00  07:00 

16⁰C  18⁰C  19⁰C  18⁰C  17⁰C  15⁰C 

Pentru a seta programele pentru fiecare zi a săptămânii, apăsaţi butonul meniu pentru a accesa meniul Oră, 
apoi apăsaţi butonul editare pentru a selecta zilele pentru cronometrul săptămânal. Afişajul indică (4). Apăsaţi 
Enter pentru a selecta Luni, afişajul indică (d1), apoi apăsaţi din nou Enter pentru a accesa modul de editare 
pentru Luni. Valoarea 1 a programului începe să clipească. Cu ajutorul butoanelor de editare, setaţi programul 
dorit. Apoi apăsaţi butonul de meniu dreapta. Valoarea 2 a programului începe să clipească. Setaţi programul 
dorit. Confirmaţi setările programului apăsând butonul Enter. Repetaţi procedura pentru a seta programele 
pentru toate zilele săptămânii. 
Exemplu: 

 
Pentru a activa sau dezactiva funcţionarea sistemului de ardere cu ajutorul programelor pentru cronometrul 
săptămânal, apăsaţi butonul meniu pentru a accesa meniul Oră, apoi apăsaţi butonul editare pentru a selecta 
PORNIRE / OPRIRE cronometru săptămânal. Apăsaţi Enter şi porniţi sau opriţi cronometrul săptămânal. Dacă 
dezactivaţi funcţionarea cronometrului săptămânal, setaţi manual operarea sistemului de ardere.  

Exemplu: 

Puteţi dezactiva programele cronometrului săptămânal pe timpul vacanţei. 

Suprapunere program: 
Dacă programele se suprapun, programul cu numărul mai mare are prioritate (de exemplu: P2 are prioritate 
faţă de P1; P4 faţă de P3, P2 şi P1; P6 faţă de P5, P4, P3, P2 şi P1). 
Figura de mai jos prezintă funcţionarea sistemului de ardere în cazul în care se suprapun programele P1, P2 şi 
P3. 
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Setare	programe	cronometru	săptămânal	

Controlerul Fumis ALPHA vă permite să setaţi programele pentru cronometrul săptămânal pentru a automatiza 
funcţionarea sistemului de ardere. Puteţi seta şase programe diferite şi puteţi selecta trei programe pentru 
fiecare zi a săptămânii. Programul defineşte timpul de pornire, timpul final şi temperatura dorită. 
Pentru a seta un program, apăsaţi butonul meniu pentru a accesa meniul Oră, apoi apăsaţi butonul editare 
pentru a selecta intervalele pentru cronometrul săptămânal. Afişajul indică (3). Apăsaţi Enter pentru a selecta 
Programul 1, afişajul indică (P1), apoi apăsaţi din nou Enter pentru a accesa modul de editare pentru Programul 
1. Valoarea orei de pornire începe să clipească. Cu ajutorul butoanelor de editare, setaţi ora de pornire dorită. 
Apoi apăsaţi butonul de meniu dreapta. Valoarea minutului de pornire începe să clipească. Setaţi minutul de 
pornire dorit. Apăsaţi butonul de meniu dreapta şi setaţi timpul final dorit. Apoi apăsaţi butonul de meniu 
dreapta pentru a seta temperatura dorită a încăperii pentru intervalul de timp selectat. Confirmaţi setările 
programului apăsând butonul Enter. Repetaţi procedura pentru a seta programele. 
Exemplu: 

Program 1  Program 2  Program 3  Program 4  Program 5  Program 6 

PORNIT  OPRIT  PORNIT  OPRIT  PORNIT OPRIT PORNIT OPRIT PORNIT OPRIT  PORNIT  OPRIT

05:30  07:30  08:00  11:30  12:00  23:00  17:00  23:00 20:00  22:30  04:00  07:00 

16⁰C  18⁰C  19⁰C  18⁰C  17⁰C  15⁰C 

Pentru a seta programele pentru fiecare zi a săptămânii, apăsaţi butonul meniu pentru a accesa meniul Oră, 
apoi apăsaţi butonul editare pentru a selecta zilele pentru cronometrul săptămânal. Afişajul indică (4). Apăsaţi 
Enter pentru a selecta Luni, afişajul indică (d1), apoi apăsaţi din nou Enter pentru a accesa modul de editare 
pentru Luni. Valoarea 1 a programului începe să clipească. Cu ajutorul butoanelor de editare, setaţi programul 
dorit. Apoi apăsaţi butonul de meniu dreapta. Valoarea 2 a programului începe să clipească. Setaţi programul 
dorit. Confirmaţi setările programului apăsând butonul Enter. Repetaţi procedura pentru a seta programele 
pentru toate zilele săptămânii. 
Exemplu: 

 
Pentru a activa sau dezactiva funcţionarea sistemului de ardere cu ajutorul programelor pentru cronometrul 
săptămânal, apăsaţi butonul meniu pentru a accesa meniul Oră, apoi apăsaţi butonul editare pentru a selecta 
PORNIRE / OPRIRE cronometru săptămânal. Apăsaţi Enter şi porniţi sau opriţi cronometrul săptămânal. Dacă 
dezactivaţi funcţionarea cronometrului săptămânal, setaţi manual operarea sistemului de ardere.  

Exemplu: 

Puteţi dezactiva programele cronometrului săptămânal pe timpul vacanţei. 

Suprapunere program: 
Dacă programele se suprapun, programul cu numărul mai mare are prioritate (de exemplu: P2 are prioritate 
faţă de P1; P4 faţă de P3, P2 şi P1; P6 faţă de P5, P4, P3, P2 şi P1). 
Figura de mai jos prezintă funcţionarea sistemului de ardere în cazul în care se suprapun programele P1, P2 şi 
P3. 

Zi/Oră
(d1) Luni
(d2) Marți
(d3) Miercuri
(d4) Joi
(d5) Vineri
(d6) Sâmbătă
(d7) Duminică
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Setare opţiuni combustibil
Meniul Combustibil indică autonomia combustibilului şi vă permite să selectaţi cantitatea de 
combustibil. La sistemele combinate cu lemn / peleţi, puteţi selecta lemnul sau peleţii ca tip de 
combustibil.
Autonomia combustibilului se referă la cantitatea de combustibil din rezervor (în zile sau ore). De 
exemplu, valoarea 3d înseamnă că este suficient combustibil pentru trei zile de funcţionare. Dacă 
se foloseşte senzorul de nivel pentru peleţi, autonomia combustibilului este monitorizată automat. 
De asemenea, puteţi seta manual autonomia combustibilului. Când umpleţi rezervorul gol (până 
la nivelul maxim), setaţi autonomia la MAXIM. Afişajul indică durata combustibilului din rezervor 
(în zile sau ore). Când combustibilul rămas este suficient pentru mai puţin de o oră, afişajul indică 
LO (scăzut). Când rezervorul se goleşte, autonomia trece la OPRIT, iar pe interfaţa utilizatorului 
se aprinde pictograma (lipsă combustibil). Umpleţi rezervorul şi setaţi autonomia la MAXIM. Dacă 
umpleţi rezervorul înainte de golirea completă, nu uitaţi să resetaţi autonomia la MAXIM. Atenţie 
pentru a umple rezervorul la “maxim”, altfel autonomia nu va fi indicată corect.
Notă
Pentru ca funcţia de mai sus să funcţioneze corect, dispozitivul de ardere trebuie să suporte 
funcţia de autonomie combustibil.

La sistemele de ardere combinate cu lemn / peleţi, arderea se poate face manual, folosind lemn 
sau automat, folosind peleţi. Dacă se selectează modul lemn, sistemul funcţionează cu lemn 
până când temperatura gazelor din camera de ardere scade sub pragul setat (lemnul este ars 
complet). Apoi, sistemul de ardere trece automat la peleţi şi funcţionează în modul peleţi (opţional). 
Revenirea la lemn se face prin setarea valorii pentru opţiunea Tip combustibil la 2 pentru a selecta 
tipul de combustibil pentru lemn.
Puteţi optimiza arderea şi opţiunile de alimentare în funcţie de tipul şi eficienţa combustibilului 
folosit. Cu opţiunile pentru Calitate combustibil, puteţi selecta nivelul de eficienţă pentru ardere 
lemn sau peleţi, unde valoarea mai mică se referă la un combustibil mai umed cu eficienţă scăzută, 
iar valoarea mai mare la combustibil cu o eficienţă ridicată. Puteţi selecta valori de la 1 la 3.

Figura 3: Suprapunere programe

Modificarea opţiunilor de setare
În meniul Setări, puteţi seta opţiunile pentru Blocare taste, luminozitate ecran inactiv, mod afişare 
ecran inactiv, volum, alimentare manuală şi puteţi vizualiza timpul rămas până la servisare. 
Pentru a modifica opţiunile de setare, apăsaţi butonul meniu pentru a accesa meniul Setări. 
Pentru a trece de la o opţiune de setare la alta, apăsaţi butoanele de editare pentru a afişa 
setările. Pentru a modifica o setare, apăsaţi Enter şi folosiţi butoanele de editare pentru a creşte 
/ reduce valoarea. La final, apăsaţi butonul Enter pentru a confirma valoarea setată.
Opţiunea de blocare tastatură vă permite să blocaţi tastatura pentru a împiedica modificarea 
accidentală a setărilor. Cu funcţia de blocare tastatură activă, puteţi naviga la meniu pentru a 
afişa valorile curente, dar nu puteţi edita setările, cu excepţia funcţiei de blocare. Ţineţi minte 
că opţiunea nu dezactivează controlul la distanţă Alpha 40. Setările de blocare tastatură oferă 
următoarele opţiuni:
•	 OPRIT: funcţia de blocare tastatură este dezactivată, sunt disponibile toate butoanele
•	 Lo: modul de editare este dezactivat (butonul Enter este blocat)
•	 Hi: modul de editare şi pornirea / oprirea sunt dezactivate (butonul Enter şi butonul Power sunt 

blocate, este activă numai funcţia de revenire la Lo sau OPRIT)

Sfat
Recomandăm folosirea opţiunii de blocare tastatură atunci când curăţaţi tastatura Alpha 40  sau 
când copiii folosesc tastatura fără supravegherea unui adult.

Puteţi creşte sau reduce luminozitatea afişajului în mod inactiv pentru a economisi energie. 
Imediat ce aţi atins tastatura, luminozitatea afişajului creşte la valoarea prestabilită.
Setările de ecran inactiv oferă următoarele opţiuni:
•	 OPRIT: Tastura rămâne în meniul selectat. Dacă aceasta este în modul de editare, modificările 

sunt anulate, iar modul de editare este părăsit. 
•	 Opţiunea 1: tastatura iese din meniul curent şi trece de la temperatura curentă a încăperii 

la autonomie combustibil şi ceas. Dacă funcţia de autonomie combustibil este OPRITĂ sau 
sistemul de ardere nu suportă această opţiune, meniul este omis.

•	 Opţiunea 2: Tastatura iese din meniul curent şi trece la meniul Temperatură. Afişajul indică 
temperatura curentă a încăperii.

•	 Opţiunea 3: Tastatura iese din meniul curent şi trece la meniul Ceas. Afişajul indică ora curentă.
•	 Opţiunea 4: Tastatura iese din meniul curent şi trece la meniul Autonomie combustibil. Dacă 

funcţia de Autonomie combustibil este OPRITĂ, tastatura iese din meniul curent şi trece la 
meniul Temperatură.

Setările de volum controlează sonorul semnalelor sonore emise de tastatură. 
Cu opţiunea Alimentare manuală, puteţi porni alimentatorul manual. Acesta funcţionează pentru 
o perioadă scurtă de timp, după care se opreşte. Opţiunea permite curăţarea sau golirea 
alimentatorului. Puteţi folosi opţiunea înainte de prima aprindere, când alimentatorul este gol.
Intervalul de servisare indică intervalul de timp în zile în care trebuie să contactaţi personalul 
de servisare pentru întreţinerea periodică a sistemului dvs. de ardere. Valoarea (în zile) poate fi 
numai citită şi poate fi modificată numai de personal autorizat.

 

P1 (20°C)

P2 (21°C)

P3 (22°C)

ON

OFF

LEGENDA:

P1  7:00h (ON); 20:00h (OFF); 

P2  9:00h (ON); 11:00h (OFF); 

P3  13:00h (ON); 17:00h (OFF); 

5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ON

OFF

Mod încălzire

Program/Temperatură
setată

ora

ora

temp. setată în mod timertemperatura setată 20°C

temperatura setată 21°C

temperatura setată 22°C

Mod încălzire; 

Mod încălzire; 

Mod încălzire



Brescia Pellet

26 27

Termoseminee pe peleți

8.1 Servisare controler Alpha 40

Procedurile simple de servisare a controlerului Alpha 40 pot fi realizate folosind tastatura Alpha 
40. Pentru opţiuni suplimentare şi proceduri avansate de diagnostic, se foloseşte aplicaţia Fumis 
PC-PRO.

Deblocarea meniului de servisare

Pentru a activa meniul servisare, în aplicaţia Fumis PC+PRO configuraţi Tasta Meniu Servisare 
(parametru ascuns). Dacă parametrul este setat la 0, meniul servisare nu este disponibil în 
structura meniului Alpha 40. Valoarea setată pentru Tastă Meniu Servisare se foloseşte pentru 
deblocarea meniului servisare. Meniul Servisare este blocat din motive de siguranţă.
Pentru a debloca meniul servisare, navigaţi la meniul servisare şi apăsaţi butonul Enter. Afişajul 
indică un număr generat aleatoriu între 1111 şi 9999. Acest număr din patru cifre este diferit de 
fiecare dată. Adunaţi cifrele şi apoi adăugaţi 1  la sumă. Apoi apăsaţi butonul Enter pentru a 
accesa modul de editare (valoare 0 clipeşte). Folosiţi butoanele de editare pentru a introduce 
codul de deblocare (suma cifrelor generate aleatoriu +1), apoi apăsaţi butonul Enter pentru a 
confirma. Afişajul indică Activ şi puteţi naviga în meniul servisare.
Pentru a bloca meniul servisare, navigaţi la meniul servisare (afişajul indică Activ) şi apăsaţi 
butonul Enter. Afişajul arată simbolul blocat, iar meniul servisare nu este accesibil. Ţineţi minte că 
meniul servisare se blochează automat după de 30 minute fără activitate.

Structură meniu servisare

Figura 4: Structură meniu servisare
Sfat

Pentru o navigare mai uşoară prin meniul servisare, puteţi naviga între intrările ne-editabile de la 
nivelul patru cu ajutorul butoanelor de editare.
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Modificare parametri

Parametrii Alpha 40 sunt utilizaţi pentru reglajul fin al sistemului de ardere cu ajutorul controlerului 
Alpha 40. Setaţi valorile parametrilor controlerului Alpha 40 în funcţie de configuraţia aleasă, 
pentru a optimiza performanţele sistemului de ardere.
Cu ajutorul tastaturii Alpha 40 puteţi modifica valorile parametrilor, dar nu puteţi schimba setările 
intervalului valid pentru parametri. Setările pentru intervalul valid de parametri sunt stabilite prin 
procedura de configurare în aplicaţia Fumis PC-Pro.
Intervalul prestabilit pentru un parametru este cuprins între 0 şi 225, dar poate fi limitat în timpul 
procedurii de configurare. Tastatura Alpha 40 vă permite să introduceţi valoarea unui parametru 
în intervalul valid stabilit.

Notă:
Se recomandă utilizarea aplicaţiei Fumis PC-PRO pentru modificarea parametrilor.

Diagnostic intrare şi ieşire

Pentru diagnosticare, puteţi testa digital intrările şi ieşirile. 
În meniul de servisare, puteţi vizualiza starea intrărilor digitale şi analoge. Valorile pot fi numai 
citite şi nu pot fi modificate.
Suplimentar, puteţi vizualiza starea ieşirilor digitale. În timpul funcţionării sistemului de ardere, 
valorile pot fi numai citite. Dacă sistemul de ardere este oprit, valorile pot fi modificate.

Vizualizare contoare de servisare

Controlerul Alpha 40 monitorizează operarea sistemului de ardere şi oferă diferite înregistrări. 
Valorile pot fi numai citite şi nu pot fi modificate.
Contorul Interval de operare indică timpul total în care sistemul de ardere este conectat la circuitul 
principal, iar Interval de încălzire şi Interval servisare indică timpul total de funcţionare a sistemului 
de ardere. Contorul Interval servisare poate fi resetat.
Valorile pentru Interval de operare, încălzire şi servisare sunt afişate în ore sau zile. În ore se 
afişează până la 999 ore (de exemplu, 123h), peste 999 ore se afişează în zile (de exemplu, 
123d). Valorile peste 999 zile sunt afişate ca Hi.
Pentru a reseta controlul ntervalului de servisare, navigaţi la resetare cronometru servisare şi 
apăsaţi butonul Enter pentru a accesa modul de editare. Afişajul indică Oprit. Apăsaţi butonul 
săgeată dreapta pentru a afişa Pornit, apoi apăsaţi butonul Enter pentru a confirma. Contorul 
Interval servisare este resetat.

Vizualizare jurnale

Controlerul Alpha 40 oferă jurnale pentru evenimente şi erori şi poate stoca până la 15 jurnale. 
Jurnalele sunt disponibile în meniul Servisare.
Pentru a vizualiza jurnalele, navigaţi la meniul Jurnale şi apăsaţi butonul Enter. Meniul afişează 
toate cele 16 jurnale. Fiecare jurnal conţine data şi ora evenimentului / erorii, codul şi datele 
jurnalului. Pentru a trece de la un jurnal la altul, folosiţi butoanele stânga şi dreapta. Dacă un 
jurnal este gol, afişajul indică ----. Cînd jurnalele sunt pline, acestea sunt supra-scrise începând 
cu intrarea cea mai veche.

Setare notificare Interval servisare
Controlerul Alpha 40 permite setarea unei notificări pentru întreţinerea periodică. Interval servisare 
vă arată când trebuie realizată servisarea periodică. Numărătoarea se face în ore şi, când aceasta 
ajunge la zero, pictograma Servisare începe să clipească. Totuşi, dispozitivul de ardere continuă 
să funcţioneze.
Pentru a seta notificarea, definiţi intervalul de servisare cu parametrul PAR94. Valoarea se 
foloseşte împreună cu contorul pentru Interval servisare. Cu ajutorul PAR94, puteţi defini intervalul 
de servisare în zile, dar contorul pentru Interval servisare este setat în ore. Acest lucru înseamnă 
că dacă setaţi PAR94=1 (zi), contorul pentru Interval servisare afişează 24 (ore). Valoarea maximă 
pentru PAR94 este 255, adică 6120 ore (255x24=6120). Afişajul poate indica până la 999 ore, 
valorile peste 999 ore fiind afişate ca Hi.
Când contorul pentru Intervalul de servisare ajunge la valoarea setată cu ajutorul parametrului, 
notificarea este activată. După realizarea întreţinerii periodice (numai de personal autorizat), 
contorul pentru Intervalul de servisare trebuie resetat. Pentru instrucţiuni, consultaţi capitolul 
Vizualizare contoare de servisare la pagina 28.

Înlocuirea bateriei
Controlerul Alpha 40 trece pe baterie în cazul căderilor de tensiune sau dacă este deconectat de 
la sursa de alimentare. Bateria alimentează ceasul intern şi menţine memoria microprocesorului 
intern.
Când bateria este goală, controlerul funcţionează normal dacă este conectat la sursa de alimentare. 
În timpul unei căderi de tensiune, ceasul intern se opreşte, iar faza de operare nu este stocată în 
memorie. Când energia revine, ceasul este resetat, iar controlerul rămâne OPRIT (mod sobă) sau 
în fază Aprindere (mod boiler).

Pentru a înlocui bateria:
1.	 Deconectaţi sursa de alimentare.
2.	 Localizaţi bateria pe PCB (consultaţi Figure 5)
3.	 Cu ajutorul unei pensete IZOLATE sau un instrument similar, îndepărtaţi bateria veche din 

suport. Acordaţi atenţie pentru a nu îndoi contactele din suportul bateriei.
4.	 Verificaţi polaritatea şi introduceţi bateria nouă (consultaţi Figure 5)
5.	 Conectaţi sursa de alimentare.

Figura 5: Înlocuirea bateriei

 

+

-
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8.2 Depanare

Tastatura Alpha 40 oferă notificări şi atenţionări pentru alertele şi erorile care pot apărea în timpul 
folosirii controlerului Alpha 40. Pictograma alarmă indică o problemă. Notificarea de alertă este 
indicată cu pictograme care clipesc, erorile sunt indicate prin pictograme aprinse continuu. În caz 
de alertă, sistemul de ardere este în continuare funcţional, iar în caz de eroare sistemul de ardere 
are o defecţiune severă şi este necesar să contactaţi personalul de serviciu.
Fiecare alertă şi fiecare eroare sunt însoţite de un cod care poate fi folosit pentru a identifica 
problema. Pentru a afişa codul, apăsaţi lung butonul Escape. Dacă nu există informaţii privind 
alerta / eroarea afişajul 
indică ----.

Nivel scăzut combustibil
Indicaţie: Pictograma Lipsă combustibil (No fuel) clipeşte
Cod: A001
Cauză: Când combustibilul din rezervor ajunge la nivel Scăzut (Low), este activată notificarea. 
Notificarea este disponibilă dacă folosiţi opţiunea de Autonomie combustibil sau dacă sistemul de 
ardere ese dotat cu senzor de  nivel combustibil.
Soluţie: Umpleţi rezervorul. Dacă folosiţi opţiunea de Autonomie combustibil, resetaţi valoarea la 
Maxim prin apăsarea butonului PORNIT / OPRIT de pe interfaţa utilizatorului.

Lipsă combustibil
Indicaţie: Pictograma Lipsă combustibil (No fuel) este aprinsă 
Cod: ----
Cauză: Când combustibilul din rezervor este epuizat, este activată notificarea. Sistemul de ardere 
se opreşte şi nu poate fi repornit.
Soluţie: Umpleţi rezervorul. Dacă folosiţi opţiunea de Autonomie combustibil, resetaţi valoarea la 
Maxim prin apăsarea butonului PORNIT / OPRIT de pe interfaţa utilizatorului.

Cameră de ardere sau coş murdare
Indicaţie: Pictograma Curăţare (Cleaning) clipeşte
Cod: A003
Indicaţie: Pictograma Curăţare (Cleaning) este aprinsă
Cod: ----
Cauză: Camera de ardere sau coşul sunt murdare şi trebuie curăţate. În camera de ardere este 
prea multă cenuşă sau sunt prea mulţi peleţi sau coşul este blocat de funingine. 
Soluţie: Verificaţi şi goliţi camera de ardere sau contactaţi personalul autorizat pentru a curătă 
coşul.

Baterie goală
Indicaţie: Pictograma Servisare (Service) clipeşte
Cod: A004
Cauză: Bateria controlerului Alpha 40 este aproape goală. Sistemul de ardere este în continuare 
funcţional.
Soluţie: Contactaţi personalul autorizat pentru a înlocui bateria controlerului Alpha 40. Nu încercaţi 
să schimbaţi dvs. bateria.

Defecţiune senzor de viteză ventilator 1
Indicaţie: Pictograma Servisare (Service) clipeşte
Cod: A005
Cauză: Defecţiune senzor de viteză ventilator 1. Sistemul de ardere este în continuare funcţional.
Soluţie: Contactaţi personalul autorizat.

Defecţiune senzor de presiune
Indicaţie: Pictograma Servisare (Service) clipeşte
Cod: A007
Cauză: Defecţiune senzor de presiune. Sistemul de ardere este în continuare funcţional.
Soluţie: Contactaţi personalul autorizat.

Este necesară întreţinerea periodică
Indicaţie: Pictogramele Curăţare şi Servisare clipesc
Cod: A002
Cauză: Intervalul de servisare indică intervalul de timp în ore în care trebuie să contactaţi personalul 
de servisare pentru întreţinerea periodică a sistemului dvs. de ardere. Contorul pentru Interval 
servisare numără  în ore şi, când ajunge la zero, pictograma Servisare începe să clipească. 
Valoarea (în ore) poate fi numai citită şi poate fi modificată numai de personal autorizat.
Soluţie: Contactaţi personalul autorizat.

Uşa camerei de ardere sau a rezervorului de combustibil este deschisă
Indicaţie: Pictogramele Lipsă combustibil Curăţare şi Servisare clipesc
Cod: A006
Cauză: Sistemul de ardere este dotat cu un comutator pentru senzorul uşii. Uşa camerei de 
ardere sau a rezervorului de combustibil este deschisă.
Soluţie: Verificaţi şi închideţi uşa camerei de ardere sau a rezervorului de combustibil. Dacă uşa 
nu se poate închide sau nu funcţionează, contactaţi personalul autorizat.

Baterie goală la telecomandă
Indicaţie: Telecomanda Alpha 40 nu răspunde
Cauză: Bateria telecomenzii Alpha 40 este goală. Telecomanda Alpha 40 foloseşte o baterie 
CR2025. Puteţi introduce şi o baterie CR2032 (recomandată pentru durata mai lungă de utilizare). 
Soluţie: Înlocuiţi bateria. Pentru instrucţiuni, consultaţi partea posterioară a telecomenzii.
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Este necesară servisarea
Indicaţie: Pictograma Servisare este aprinsă
Cauză: Sistemul de ardere este defect sau nu este funcţional. Acest lucru poate fi cauzat de:
•	 Cod E001: Eroare tastatură
•	 Cod E002: Eroare de comunicare IR
•	 Cod E003: Eroare de comunicare RF
•	 Cod E004: Eroare de comunicare MB
•	 Cod E101: Eroare aprindere sau temperatură excesivă apă
•	 Cod E105: Eroare NTC2
•	 Cod E106: Eroare NTC3
•	 Cod E107: Eroare TC2
•	 Cod E108: Eroare comutator de protecţie
•	 Cod E109: Eroare comutator de presiune
•	 Cod E110: Eroare NTC1
•	 Cod E111: Eroare TC1
•	 Cod E112: Temperatură excesivă combustibil
•	 Cod E115: Eroare generală
Soluţie: Notaţi codul erorii şi contactaţi personalul autorizat.

Indicatoare LED pe controler
Controlerul Alpha 40 este dotat cu două indicatoare LED care indică operarea controlerului. 
Tabelul de mai jos descrie funcţiile semnalelor LED:

Defecţiune alimentare
În timpul unei căderi de tensiune, controlerul Alpha 40 rămâne activ datorită bateriei interne. 
Starea internă de dinainte de căderea de tensiune este menţinută.  Componentele electronice 
interne rulează în mod economic şi consumă foarte puţină energie din baterie (aproximativ 10 
nA), permiţând asfel o durată foarte lungă de viaţă a bateriei (minim 10 ani).
În cazul unei căderi de tensiune, controlerul Alpha 40 funcţionează astfel:

Semnal LED 2 LED 1
Funcţie Verificare alimentare Verificare comunicare
OPRIT Lipsă alimentare Defect sau neprogramat
Aprins Alimentare OK –
Clipire rapidă 
(5 clipiri pe secundă)

– Comunicare OK

Clipire lentă 
(2 clipiri pe secundă)

– Unitatea nu este programată 
cu aplicaţia Fumis PC-PRO, 
numai dispozitivul de pornire.

Durată cădere de tensiune Operare înainte de căderea 
de tensiune

Operare după căderea de 
tensiune

Mai puţin de 2 minute

Fază aprindere Controlerul funcţionează 
normal

Fază de ardere

Controlerul verifică 
temperatura aerului / apei 
şi continuă faza de ardere 
sau reporneşte în faza de 
aprindere

Durată cădere de tensiune Operare înainte de căderea 
de tensiune

Operare după căderea de 
tensiune

Mai mult de 2 minute

Fază aprindere Controlerul funcţionează 
normal

Fază de ardere

Controlerul verifică 
temperatura gazelor de 
ardere. Dacă temperatura 
gazelor de ardere scade 
sub PAR56, sistemul de 
ardere este repornit în faza 
de aprindere, în caz contrar 
continuă în faza de ardere.

OPRIT OPRIT

Erori nespecificate la tastatura Alpha 40
Anumite informaţii stocate de controlerul Alpha 40 sunt actualizate la tastatura Alpha 40 la porni-
re (de exemplu, configuraţie). 
Dacă tastatura Alpha 40 indică erori neaşteptate la modificarea controlerului, deconectaţi şi 
conectaţi din nou tastatura pentru a o reseta. Nu atingeţi butoanele active în timpul calibrării. 
Datele tastaturii sunt astfel resetate. Dacă problema persistă, contactaţi Ferroli pentru asistenţă.
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9. Schema Electrica

- UI/PC - Cablu legãturã display.

1 - Termostat supratemperatura peleți

2 - Presostat

- 6-TO2 - Senzor cazan

- 12-TO   - Senzor fum

- 14-O01 - Rezistențã aprindere

- 15-O02 - Ventilator

- 19-O04 - Sneck

- 21-IO1 - Termostat siguranțã STB (opțional)

- 26-O05 - Pompã circulație încãlzire

- 29-IO3 - Termostat camerã.

29

Termostat 
Supratemperatura

Nota:
Respectati
polaritatea 
terminalilor de
alimentare

1

2
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FERROLI S.p.A. își declină orice responsabilitate pentru posibilele inexactități conținute în 
prezentul manual, dacă acestea se datorează unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezervăm 
dreptul de a aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesară sau utilă, fără a 
prejudicia caracteristicile esențiale.


