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Stimate client,   

Dorim să vă informăm că depunem toate eforturile pen-
tru a oferi produse de calitate care îndeplinesc cele mai exi-
gente standarde, precum şi pentru a garanta fiabilitatea pro-
duselor. Toate echipamentele sunt produse în conformitate 
cu cerinţele directivelor UE aplicabile şi sunt prevăzute cu 
marcajul de siguranţă CE, aşa cum se certifică în Declaraţia de 
conformitate CE.

Apreciem primirea de observaţii şi sugestii din partea dvs. 
cu privire la calitatea serviciilor noastre. Apreciem primirea de 
observaţii şi sugestii din partea dvs. cu privire la echipamen-
tele noastre şi calitatea serviciilor furnizate de partenerii noş-
tri şi de personalul de asistenţă tehnică/service.

  

DEFRO sp. z o.o. Sp. K

Informaţiile cuprinse în acest manual de utilizare sunt proprietatea 
DEFRO sp. z o.o. Sp. k.

Sunt interzise copierea, reproducerea şi publicarea informaţiilor 
cuprinse în acest manual fără acordul prealabil, în scris, 

al DEFRO sp. z o.o. Sp. k.

@  

Stimate client, 

Vă mulţumim pentru că aţi optat pentru un produs DEFRO de 
înaltă calitate, sigur şi fiabil. 

În calitate de client al nostru, beneficiaţi de asistenţa asigurată 
de centrul de service DEFRO, pentru o funcţionare cât mai eficien-
tă a produsului dvs.

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că pentru a utiliza şemineul 
în condiţii de siguranţă, la un randament corespunzător, este deo-
sebit de important să cunoaşteţi următoarele instrucţiuni.  

•   Citiţi manualul de utilizare. Aici puteţi găsi observaţii utile 
privind funcţionarea corespunzătoare a şemineului.

•   Asiguraţi-vă că v-au fost livrate toate componentele şi exa-
minaţi şemineul pentru a vă asigura că acesta nu a fost ava-
riat în timpul transportului.

•   Verificaţi dacă datele de pe plăcuţa de specificaţii ale echi-
pamentului corespund cu cele din certificatul de garanţie.

•   Înainte de a porni şemineul, verificaţi racordul la tubulatu-
ra de evacuare a gazelor de ardere în conformitate cu in-
strucţiunile din manual şi reglementările aplicabile pe plan 
naţional.

   
La utilizarea şemineului trebuie respectate instrucţiunile de 

bază. Nu deschideţi uşile şemineului în timp ce acesta este în 
funcţiune.

Contactaţi centrul de service DEFRO sau o unitate de service 
autorizată DEFRO ori de câte ori este necesară o intervenţie, deoa-
rece numai acestea vă pot furniza piese de schimb originale şi vă 
pot pune la dispoziţie personal special instruit în ceea ce priveşte 
instalarea şi funcţionarea echipamentelor DEFRO.

Pentru siguranţa dvs. şi pentru o utilizare cât mai simplă a şemi-
neului, citiţi manualul de utilizare şi transmiteţi un exemplar al certi-
ficatului de garanţie corect completat la următoarea adresă:  

DEFRO Sp. z o.o. Sp. k. - Centrum 
Serwisowe
Ruda Strawczyńska 103a
26-067 Strawczyn

fax 41 303 91 31

serwis@defro.pl

După transmiterea certificatului de garanţie, veţi fi înregistrat 
în baza de date cuprinzând utilizatorii de echipamente de încălzire 
DEFRO pentru instalaţii de încălzire, putând beneficia astfel de 
asistenţă tehnică rapidă şi profesionistă.

În cazul în care nu trimiteţi certificatul de garanţie corect 
completat şi procesul-verbal de recepţie a şemineului în termen 
de două săptămâni de la data instalării şi maximum şase luni de 
la data achiziţiei, garanţia îşi pierde valabilitatea. Acest lucru va 
duce la termene mai mari de reparaţie şi la suportarea costurilor 
de service şi deplasare.  

Vă mulţumim pentru înţelegere.
Cu stimă,   

DEFRO sp. z o.o. Sp. k.
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1.  INFORMAŢII 

Manualul de utilizare reprezintă o parte integrantă a produsului şi un element esen-
ţial al acestuia, trebuind transmis utilizatorilor ulteriori în cazul în care produsul este 
înstrăinat. Utilizatorul trebuie să citească manualul cu atenţie şi să îl păstreze cu grijă, 
deoarece acesta conţine instrucţiuni importante cu privire la instalarea, utilizarea şi în-
treţinerea produsului în condiţii de siguranţă.

Şemineul trebuie instalat în conformitate cu standardele obligatorii din fiecare ţară 
şi cu instrucţiunile producătorului, iar lucrările de instalare trebuie efectuate de perso-
nal calificat. Instalarea necorespunzătoare a echipamentului poate conduce la vătămări 
corporale şi pagube materiale pentru care producătorul nu îşi asumă răspunderea.

Şemineul poate fi utilizat doar pentru scopul în care a fost prevăzut. Orice alte utili-
zări sunt considerate necorespunzătoare şi, în consecinţă, periculoase.

În cazul instalării, utilizării sau întreţinerii necorespunzătoare a echipamentului, 
având drept cauză nerespectarea legislaţiei şi normelor în vigoare sau a instrucţiunilor 
cuprinse în acest manual (sau alte manuale puse la dispoziţie de producător), produ-
cătorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere, contractuală sau de altă natură, pentru 
pagubele produse, iar garanţia produsului îşi pierde valabilitatea. 

Versiunile publicaţiilor 
Ca urmare a îmbunătăţirii continue a produsului, DEFRO îşi rezervă dreptul de a 

actualiza această publicaţie fără notificare prealabilă.
Informaţiile cuprinse în acest manual de utilizare sunt proprietatea DEFRO. Sunt in-

terzise copierea, reproducerea şi publicarea informaţiilor cuprinse în acest manual de 
utilizare fără acordul prealabil, în scris, al DEFRO. 

Păstrarea manualului şi organizarea informaţiilor  

Vă recomandăm să păstraţi manualul cu grijă într-un loc uşor accesibil. În cazul pier-
derii, deteriorării sau distrugerii manualului, solicitaţi un alt exemplar unităţii de unde 
aţi cumpărat echipamentul sau direct de la producător. Pentru aceasta, furnizaţi datele 
de identificare a produsului. Informaţiile cele mai importante din manual sunt scrise cu 
caractere aldine şi sunt însoţite de simboluri care atrag atenţia utilizatorului cu privire 
la riscurile care pot apărea în timpul funcţionării şemineului. Acestea sunt explicate mai 
jos:  

Pericol!
Risc direct pentru viaţă şi sănătate! Nerespectarea instrucţiunilor 
însoţite de acest simbol şi utilizarea necorespunzătoare a echipa-
mentului pot cauza leziuni grave sau decesul.
 
Pericol!
Pericol de electrocutare! Instalarea necorespunzătoare şi realizarea 
incorectă a conexiunilor electrice vă pot pune viaţa în pericol ca ur-
mare a riscului de electrocutare.

Observaţie!
Simbol de avertizare care indică faptul că trebuie să citiţi cu atenţie 
şi să înţelegeţi informaţiile pe care le însoţeşte. Nerespectarea aces-
tor instrucţiuni poate duce la avarierea gravă a echipamentului şi 
la apariţia de riscuri pentru utilizator sau pentru mediu.

Pericol!
Risc direct pentru sănătate! Nerespectarea instrucţiunilor însoţite 
de acest simbol poate cauza incendii sau arsuri.

Informaţii utile!
Simbol informativ. Acest simbol însoţeşte informaţiile utile şi reco-
mandările.
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2.  INSTRUCŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND SIGURANŢA

2.1.  AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANŢA  

•   Este obligatorie respectarea reglementărilor naţionale şi locale.
•   Echipamentul trebuie instalat în conformitate cu reglementările legale 

în vigoare în locul, regiunea sau ţara unde este utilizat.
•   Echipamentul nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu diza-

bilităţi de natură fizică, senzorială sau mintală sau de persoane care nu 
deţin experienţa şi cunoştinţele necesare decât dacă acestea utilizează 
echipamentul sub supraveghere sau dacă au primit instrucţiunile ne-
cesare din partea unei persoane care răspunde de siguranţa acestora.

•   Respectaţi întotdeauna instrucţiunile din manualul de utilizare pentru 
o folosire corectă a echipamentului şi pentru prevenirea accidentelor.

•   Echipamentul trebuie utilizat şi reglat de persoane adulte. Erorile şi 
reglajele incorecte pot duce la situaţii riscante şi/sau la funcţionarea 
necorespunzătoare a echipamentului.

•   Înainte de efectuarea oricărei operaţiuni, utilizatorul (sau orice persoa-
nă care foloseşte echipamentul) trebuie să citească şi să se asigure că 
a înţeles toate informaţiile din acest manual.

•   Echipamentul trebuie utilizat exclusiv în scopul pentru care a fost pre-
văzut. Utilizarea în orice alte scopuri este considerată necorespunză-
toare şi, prin urmare, riscantă.

•   Nu vă urcaţi pe echipament şi nu vă sprijiniţi de acesta.
•   Înainte de instalare, asiguraţi-vă că baza de montare poate susţine gre-

utatea echipamentului.
•   În cazul în care se produc erori de funcţionare, echipamentul poate 

fi repornit numai după ce eroarea a fost remediată, iar echipamentul 
este readus în starea iniţială de funcţionare.

•   În cazul utilizării necorespunzătoare a produsului, întreaga răspunde-
re îi revine utilizatorului, DEFRO fiind exonerată de orice răspundere 
civilă sau penală.

•   Orice fel de modificări sau înlocuiri ale componentelor echipamentu-
lui cu alte piese decât cele originale, respectiv orice modificări sau în-
locuiri neautorizate pot prezenta riscuri pentru utilizator, DEFRO fiind 
în astfel de situaţii exonerată de orice răspundere civilă sau penală.

•   Instalarea sau întreţinerea incorectă a echipamentului (lucrări efectu-
ate fără a se respecta informaţiile din acest manual) pot provoca vătă-
mări corporale persoanelor şi animalelor şi produce pagube materiale. 
DEFRO este exonerată de orice răspundere civilă sau penală.

•   Anumite părţi ale echipamentului sunt foarte fierbinţi (uşile, mânerul, 
geamul, tubulatura de evacuare etc.). Evitaţi contactul direct cu aces-
tea şi purtaţi echipament de protecţie corespunzător, precum mănuşi 
de protecţie.

•   Nu atingeţi geamul după ce echipamentul se încălzeşte.
•   Nu permiteţi accesul copiilor în apropierea echipamentului în timp ce 

acesta este în funcţiune, deoarece în urma contactului cu suprafaţa 
fierbinte pot suferi arsuri.

•   Este interzisă punerea în funcţiune a echipamentului dacă uşile sunt 
deschise sau geamul este fisurat.

•   Nu puneţi rufe la uscat pe echipament. Suporturile de uscat rufe tre-
buie amplasate la o distanţă corespunzătoare faţă de echipament din 
cauza riscului de incendiu.

•   Este absolut interzis să deschideţi uşile în cazul în care în tubulatura de 
evacuare s-a produs un incendiu. În astfel de situaţii, apelaţi serviciile 
specializate.

•   Este recomandat ca între părţile echipamentului care se încălzesc şi 
materialele mediu inflamabile să există o distanţă de minimum 400 
mm; în caz contrar, utilizaţi materiale izolante disponibile în comerţ. 
Această informaţie este valabilă şi pentru mobilier, perdele etc. Distan-
ţele minime sunt specificate la punctul 5.2 din manualul de utilizare.

•   Este absolut interzisă utilizarea de lichide inflamabile pentru aprinde-
rea flăcării.

•   Dacă baza pe care este montat echipamentul este realizată din ma-
teriale inflamabile, precum parchetul sau linoleumul, este necesar să 
amplasaţi o placă de protecţie sub echipament (placa trebuie să depă-
şească partea din faţă a echipamentului cu 250-300 mm).
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2.2.  AVERTISMENTE PRIVIND FUNCŢIONAREA  

•   În cazul în care echipamentul nu funcţionează sau funcţionează neco-
respunzător, acesta trebuie oprit.

•   Combustibilul utilizat trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute în 
manual.

•   Componentele interne ale echipamentului nu trebuie spălate cu apă.
•   Nu vă expuneţi la acţiunea aerului cald pentru o perioadă lungă de 

timp. Nu încălziţi excesiv camera de locuit în care este instalat echipa-
mentul. Încălzirea excesivă vă poate afecta starea fizică şi sănătatea.

•   Echipamentul trebuie instalat în camere cu protecţie la incendiu, pre-
văzute cu toate dotările necesare, precum alimentarea cu aer şi evacu-
area gazelor de ardere.

•   Echipamentul şi plăcile refractare ceramice ale acestuia trebuie de-
pozitate în spaţii ferite de umezeală şi de acţiunea factorilor meteo-
rologici.

•   Nu se recomandă amplasarea echipamentului direct pe pardoseală; în 
cazul în care pardoseala este realizată din materiale inflamabile, aceas-
ta trebuie izolată corespunzător.

•   Pentru a facilita accesul personalului tehnic în vederea intervenţiilor, 
echipamentul nu trebuie instalat în locuri înguste. De asemenea, echi-
pamentul nu trebuie amplasat în imediata apropiere a pereţilor, deoa-
rece acest lucru va limita aportul de aer.

•   Verificaţi întotdeauna că uşile camerei de ardere sunt bine închise 
când echipamentul este în funcţiune.

•   Echipamentul consumă aer necesar pentru ardere; de aceea, pentru 
a asigura aportul de aer din exterior, este recomandat să conectaţi 
echipamentul la o sursă de aer cu ajutorul unei tubulaturi corespun-
zătoare racordate la priza specială de aer prevăzută pe spatele echi-
pamentului. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  

•   În cazul în care vă confruntaţi cu probleme legate de şemineu, contac-
taţi unitatea de desfacere sau apelaţi la personal calificat, autorizat de 
DEFRO. Solicitaţi piese de schimb originale în cazul în care este nece-
sară efectuarea de reparaţii.

•   Utilizaţi în exclusivitate combustibil care întruneşte cerinţele prevăzu-
te în manualul de utilizare.

•   Verificaţi şi curăţaţi cu regularitate tubulatura de evacuare (racordul la 
coşul de fum).

•   Păstraţi manualul cu grijă, deoarece veţi avea nevoie de el pe durata 
întregii vieţi utile a echipamentului. În cazul în care vindeţi sau predaţi 
echipamentul unui alt utilizator, asiguraţi-vă întotdeauna că este în-
soţit de manual.

•   În cazul în care pierdeţi manualul, solicitaţi un alt exemplar de la uni-
tăţi de desfacere autorizate DEFRO.

3.  SCOPUL PREVĂZUT AL ECHIPAMENTULUI  

Şemineurile sunt prevăzute pentru arderea de lemn de foioase. Acestea sunt proiectate 
pentru încălzirea locuinţelor şi a spaţiilor unde sunt instalate. De asemenea, pot fi utili-
zate ca sursă suplimentară de căldură.
Şemineul poate fi conectat de mai multe ori. 

4.  SPECIFICAŢII TEHNICE  

4.1.  COMPONENTELE 

Şemineul funcţionează ca radiator în camera în care este instalat. Căldura radiază direct 
din camera de ardere prin geam şi prin orificiile de convecţie din partea superioară a 
echipamentului.
Pereţii echipamentului care intră în contact cu focul sunt confecţionaţi din tablă de oţel 
galvanizată, iar camera de ardere este căptuşită cu plăci ceramice. Carcasa este realizată 
din tablă de oţel vopsită în câmp electrostatic.
Admisia aerului necesar pentru ardere se realizează prin priza de aer amplasată în par-
tea din spate sau la baza echipamentului.
Racordul de conectare la tubulatura de evacuare a gazelor de ardere este amplasat în 
partea de sus a camerei de ardere.
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Figura 1. Componentele şemineului IGNIS    

4.2.  DATE TEHNICE   

1 – uşi cu mâner de oţel,
2 – geam cameră de ardere,
3 – clapetă de reglare a aportului de aer,
4 – cenuşar,
5 – racord evacuare Φ 148 mm,
6 – deflector de oţel,
7 – deflector de vermiculită,
8 – plăci refractare,
9 – grătar,
10 – cenuşar,
11 – reglare aport de aer,
12 – priză de aer spate (admisie) Φ 124 mm,
13 – priză de aer bază (admisie) Φ 150 mm.

Figura 2. Dimensiunile şemineului IGNIS
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Figura 3. Dimensiunile şemineului IGNIS în mm, versiunile SOLUM, SOLUM LOG şi SOLUM TOP
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Figura 4. Dimensiunile şemineului IGNIS în mm, versiunile ORBIS BOX, ORBIS LOG şi ORBIS TOP
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1) Greutatea şemineului depinde de versiune şi de echipamente.

4.3.  ECHIPAMENTUL

Şemineul este livrat pe palet, învelit în folie şi complet asamblat. Odată cu acesta 

Componentele standard sunt prezentate în Tabelul 2.

Tabelul 2. Echipamentele şemineului

4.4.  SPECIFICAŢII PRIVIND COMBUSTIBILUL  

Șemineul este proiectat pentru arderea de lemn de esenţă tare (stejar, carpen, frasin, 
fag), cu un conţinut de umiditate sub 20% (lemn uscat în condiţii corespunzătoare mini-
mum doi ani). Lungimea maximă a brichetelor de lemn este de 300 mm.

Nu este permisă utilizarea de lemn umed (cauzează contaminarea camerei de ardere, 

Este interzisă utilizarea oricăror alte tipuri de combustibil, precum cărbune, lemn de 
conifere, lemn de esenţă moale, lemn de arbori tropicali și orice fel de combustibili lichizi.

Este interzisă arderea de orice tip de deșeuri și resturi de lemn. Arderea de materiale 
nepermise în șemineu poate duce la avarierea acestuia și poate prezenta riscuri pentru 
sănătatea și viaţa utilizatorilor (din cauza gazelor toxice generate în urma arderii substan-
ţelor chimice).  

Utilizarea de combustibil de calitate slabă sau care nu întrunește ce-
rinţele de mai sus va duce la funcţionarea necorespunzătoare a echi-
pamentului, putând atrage anularea garanţiei și neasumarea răspun-
derii pentru produs.

iar utilizarea de combustibili nerecomandaţi este interzisă.

Lemnul trebuie uscat minimum doi ani. Arderea de lemn umed, cu pu-
-

neului.

Nu se recomandă folosirea de lemn de esenţă moale și de lemn de ră-
șinoase drept combustibil. Acesta generează fum foarte dens, impu-
nând curăţarea echipamentului și a tubulaturii de evacuare la inter-
vale mai mici.

Unitate 
de măsură

ORBIS, IGNIS, VESTA, SOLUM, FENIX, 
ORION, VIRDI, DEA,

 LENTA EXEGI

Putere nominală kW 9 

Domeniu putere de încălzire kW nu există date

Dimensiuni racord evacuare mm 148 

Diametru priză de aer spate (admisie) mm 124 

Diametru priză de aer bază (admisie) mm 150 

Cantitate combustibil/încărcare kg ~3 

% 75,5

% 65,5 

Emisii CO la 13% O2
% 

mg/m3 
0,09 
1035 

Temperatură gaze de ardere °C 310 

Greutate1) kg 170±20 

Suprafaţă încălzire m3 80-110 

Debit gaze de ardere la puterea nominală g/s nu există date

Tiraj minim la puterea nominală Pa nu există date

Tip de combustibil lemn de esenţă tare uscat (max. 20% umiditate)

Tip radiator ardere periodică

Echipamentele standard ale şemineului Unitatea 
de măsură Cantitatea

Manual de utilizare a şemineului buc. 1 

Căptuşeală ceramică pentru camera de ardere set 1 

Capac obturator racord evacuare buc. 1 

buc. 1 

șemineului



DEFRO sp. z o.o. Sp. k.
Service Centre
Ruda Strawczyńska 103a
26-067 Strawczyn

fax 41 303 91 31 
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Figura 5. Distanţele minime de siguranţă 
la instalarea şemineului

Este interzisă arderea de cărbune, lemn de arbori tropicali, produse chimi-
ce, combustibili lichizi etc., de exemplu, petrol, alcool, benzină, naftalină, 
placaj laminat, impregnat etc., hârtie, carton, haine vechi, deșeuri. 

DEFRO sp. z o.o. Sp. k. nu își asumă răspunderea pentru pagubele cauza-
te sau pentru arderea necorespunzătoare în cazul în care se folosește un 
combustibil interzis.  

  

4.5.  PIESELE DE SCHIMB 

Pentru informaţii cu privire la disponibilitatea pieselor de schimb pentru șemineu 
sau pentru solicitări de service, vă rugăm să contactaţi centrul de service DEFRO sau o 
unitate de service autorizată DEFRO.

5.  TRANSPORTUL ȘI INSTALAREA  

5.1.  TRANSPORTUL ȘI DEPOZITAREA  

Șemineul este livrat pe palet, învelit în folie și complet asamblat. Se recomandă ca 

reduce riscurile de avariere a acestuia.
Toate materialele în care este ambalat trebuie îndepărtate astfel încât să nu prezinte 

riscuri pentru oameni și animale.
Pentru ridicarea și coborârea șemineului trebuie utilizat un echipament adecvat de 

ridicare. În timpul transportului, șemineul trebuie ancorat pe planșeul vehiculului de 

Şemineul trebuie transportat în poziţie verticală!

Șemineul trebuie depozitat într-o incită acoperită, neîncălzită și ventilată corespun-
zător.

dacă acestea sunt într-o stare corespunzătoare din punct de vedere tehnic.

5.2.  SPAŢIUL DE INSTALARE   
Șemineul trebuie instalat în conformitate cu cerinţele standardelor în 
vigoare, reglementărilor legale și normelor aplicabile în ţara unde se re-
alizează instalarea. În Polonia, aceste cerinţe sunt stipulate în Normele 
Ministerului Infrastructurii din 12 aprilie 2002 cu privire la cerinţele teh-

nice pe care trebuie să le îndeplinească construcţia și locul de amplasare. (Monitorul 
-

nia PN-13240:2008 Instalaţii de încălzire pe combustibili solizi pentru încăperi indivi-

Șemineul trebuie instalat într-un loc adecvat care să permită deschiderea ușilor și 

•   adaptat la condiţiile de funcţionare,
•   prevăzut cu o sursă de alimentare cu tensiune 230V/50Hz,
•   prevăzut cu un sistem adecvat de evacuare a gazelor de ardere,
•   prevăzut cu un sistem de ventilaţie,
•   
Pentru o încălzire adecvată, șemineul trebuie reglat corect. Înainte de montare, este 

încălzi, precum pereţii portanţi sau elementele de lemn, piesele de mobilier etc.
La instalarea șemineului, trebuie să se respecte următoarele reguli de siguranţă:  

•   

•   în partea din faţă a șemineului trebuie să se lase o distanţă de minimum 800 mm, în 

•   
minimum 2.000 mm de șemineu.  

-
cesar să se prevadă proceduri și măsuri constructive pentru evitarea riscului de incendii. 
În cazul în care șemineul intră în contact cu un perete de lemn sau dintr-un alt material 
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Priză de aer (admisie aer)

Racord

 Figura 6. Racordarea şemineului IGNIS la priza 
de admisie a aerului din exterior

trebuie să se prevadă măsuri de protecţie a acesteia în conformitate 
cu standardele în vigoare în ţara unde se realizează instalarea.

Șemineul trebuie amplasat pe o bază cu o capacitate portantă corespunzătoare. 

pătrat de planșeu trebuie să reziste la o sarcină de 150 kg. Dacă această condiţie este 

planșeului.
În cazul în care nu deţineţi informaţii cu privire la proiectarea planșeului în locul 

proiectantul imobilului în vederea consolidării planșeului sau execuţiei unei structuri 
constructive speciale care să permită distribuirea sarcinii pe o suprafaţă mai mare.

suporte greutatea acestuia.

Pentru o funcţionare corectă a șemineului, este necesar să se asigure un aport 
corespunzător de aer pentru ardere (se recomandă aproximativ 40 m3/h), în confor -
mitate cu normele de instalare și standardele în vigoare în ţara respectivă. Volumul 

pentru a arde 1 kg de lemn sunt necesari ~8 m3 de aer.
Pentru alimentarea cu aer trebuie să se prevadă pe perete o priză de aer perma-

nentă, cu o secţiune de minimum 100 cm2 (în apropiere de șemineu) care să comunice 

Admisia aerului se poate realiza și din camerele adiacente în măsura în care acestea 
sunt alimentate cu aer din exterior și nu au destinaţie de dormitor sau de baie și nu 
sunt incinte care prezintă risc de incendiu, de exemplu, garaje, magazii de lemn, de-

standardele aplicabile.

  Este interzisă instalarea șemineului în dormitoare, băi sau alte 
camere în care sunt instalate alte echipamente de încălzire fără sursă 
independentă de alimentare cu aer (centrală, cazan etc.).
De asemenea, este interzisă instalarea șemineului în spaţii care 
prezintă risc de explozie.

5.3.  RACORDUL LA PRIZA DE AER  

Camera în care este instalat șemineul trebuie prevăzută cu o priză de aer care să asi-
gure aportul minim de aer necesar pentru arderea corectă și pentru ventilaţia camerei. 
Pentru îndeplinirea acestei cerinţe, priza de aer trebuie executată în perete direct către 
exterior sau aportul de aer trebuie asigurat prin tuburi de ventilaţie independente sau 
comune.

Pe peretele exterior din apropierea șemineului trebuie prevăzută o priză de aer cu 
o secţiune liberă de 100 cm2 (de formă rotundă cu diametrul de 12 cm sau de formă 
pătrată cu dimensiunea 10 x 10 cm) și cu grilaj de protecţie pe interior și exterior. De 
asemenea, priza de aer trebuie: 

•   
•   

care să nu îi reducă secţiunea minimă,
•   
•   

efect de turbion (de exemplu, din cauza ferestrelor). 
Șemineurile din seria IGNIS sunt disponibile în două variante de racord la priza de 

aer: în spate sau la bază. Versiunile LOG (SOLUM LOG, ORBIS LOG), prevăzute cu un spa-
ţiu pentru lemn, au priza de aer amplasată la partea inferioară și nu sunt proiectate pen-
tru alimentarea cu aer din exterior.

5.4.  RACORDUL LA TUBULATURA DE EVACUARE  

Șemineul trebuie racordat la o tubulatură de evacuare proprie. Tirajul: 
•  tiraj minim  − 6 ± 1 Pa,
•  tiraj mediu, recomandat  − 12 ± 2 Pa,
•  tiraj maxim  − 15 ± 2 Pa. 
La realizarea străpungerii pentru tubulatura de evacuare a gazelor de ardere, trebuie 

-
gerea se realizează printr-un perete de lemn sau dintr-un material sensibil la căldură, 
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materiale adecvate (grosime: 1,3-5 cm, conductivitate termică: min. 0,07 W/m °K).
Ca alternativă, se recomandă utilizarea unei tubulaturi pentru exterior, izolate din fabri-

că, pentru a evita producerea de condens.
Pentru o funcţionare corectă a șemineului, acesta trebuie conectat la tubulatura de eva-

cuare a gazelor de ardere în conformitate cu instrucţiunile de mai jos: 
•   secţiunile orizontale trebuie să aibă o pantă minimă de 3% către vârf,
•   secţiunile orizontale trebuie să aibă o lungime cât mai mică și nu trebuie să depășeas-

că 2/3 metri,
•   nu trebuie să existe mai mult de 4 schimbări de direcţie, inclusiv racorduri în „T”.
Coșul de fum sau tubulatura de evacuare independentă trebuie să îndeplinească urmă-

toarele cerinţe:
•   

în funcţie de condiţiile de utilizare,
•   

acţiunea produșilor de ardere și a condensului,
•   

axă,
•   

sau montarea unei izolaţii corespunzătoare,
•   preferabil, să aibă secţiune circulară; cele cu secţiune pătrată sau rectangulară trebuie 

să aibă colţuri rotunjite, cu o rază de minimum 20 mm,
•   
•   în cazul secţiunii rectangulare, să aibă un raport maxim între laturi de 1,5.

Este interzisă utilizarea de sisteme mecanice de ventilaţie. Șemineul nu 
trebuie utilizat în cazul în care tirajul este prea mic.

Șemineul este prevăzut cu două posibilităţi de racord la tubulatura de evacuare: în 
partea de sus și pe peretele din spate. Șemineul este livrat cu racord în partea de sus. 

6.  UTILIZAREA ȘI FUNCŢIONAREA  

6.1.  INFORMAŢII INTRODUCTIVE  

Nu atingeţi șemineul la prima punere în funcţiune, deoarece vopseaua 
se întărește.

În urma contactului cu vopseaua, aceasta este îndepărtată de pe su-
prafaţa de oţel.

Se recomandă să se aerisească bine camera la prima punere în funcţi-
une, deoarece va ieși puţin fum și se va simţi miros de vopsea.

Nu staţi în apropierea șemineului. Este necesară aerisirea camerei. Fumul și mirosul 
vor dispărea după aproximativ o oră de funcţionare. Cu toate acestea, reţineţi că aces-
tea nu sunt dăunătoare pentru sănătate.

Șemineul se dilată și se contractă în timpul etapelor de încălzire și răcire, putând 
produce mici zgomote. Deoarece structura echipamentului este realizată din oţel lami-

Este foarte important să se evite supraîncălzirea șemineului la prima punere în 
funcţiune, acesta trebuind să ajungă treptat la temperatura dorită. Utilizaţi șemineul la 
o putere redusă de încălzire. La următoarea punere în funcţiune a șemineului, acesta va 

sudurilor și a structurii de oţel.

Camera nu se încălzeşte imediat!

Figura 7. Racordarea şemineului IGNIS 
la tubulatura de evacuare
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Figura 10. Modul de aşezare a combustibilului 
pentru aprindere

Figura 8. Reglarea admisiei aerului prin 
aducerea clapetei în poziţia maxim închis

Figura 9. Reglarea admisiei aerului prin aducerea 
clapetei în poziţia maxim deschis

6.2.  PRIMA PUNERE ÎN FUNCŢIUNE ŞI UTILIZARE

Aduceţi clapeta de reglare a admisiei aerului în poziţia maxim deschis prin apăsarea 
părţii din spate a acesteia (Figura 9). Introduceţi în şemineu aproximativ 1 kg de lemn de 
esenţă tare şi puneţi-l în funcţiune. Se va simţi un miros de vopsea în timpul primelor ore 
de funcţionare. Acest fenomen este absolut normal. Este necesar să se aerisească bine 
camera. Verificaţi din nou etanşeitatea îmbinărilor după arderea completă a combusti-
bilului şi răcirea echipamentului.

Goliţi cenuşarul înainte de fiecare punere în funcţiune a echipamentului. Scoateţi 
grătarul, apoi cenuşarul şi îndepărtaţi cenuşa rămasă. De asemenea, curăţaţi geamul.

Nu utilizaţi instrumente ascuţite pentru curăţare pentru a nu deteriora geamul. Nu 
umpleţi şemineul complet cu lemn. Lemnul nu trebuie să ocupe mai mult de 1/3 din 
volumul camerei de ardere. Pentru o funcţionare optimă a echipamentului, la încărcare, 
introduceţi o cantitate aproximativ egală de combustibil cu cea prevăzută în Tabelul 1. 
Modul de aşezare a combustibilului este prezentat în Figura 10.

Utilizaţi doar lemn de esenţă tare (se recomandă lemnul de fag, stejar, carpen) cu 
conţinut scăzut de umiditate (sub 20%). În timpul arderii, uşile nu trebuie deschise decât 
pentru încărcarea de combustibil. Înainte de a realimenta şemineul, aşteptaţi până când 
flacăra scade, iar combustibilul încărcat anterior este ars complet, rămânând un strat de 
jar care facilitează aprinderea. După aprindere, realimentaţi camera de ardere cu lemn 
într-o cantitate corespunzătoare intervalului de ardere avut în vedere, în baza experien-
ţei personale. Intensitatea arderii poate fi reglată cu ajutorul regulatorului amplasat pe 
partea laterală a echipamentului.  

Elementele carcasei sunt foarte fierbinţi în timpul funcţionării. Mani-
festaţi atenţie sporită!  

6.3.  OPRIREA 

Pentru a opri şemineul, este necesar să se întrerupă aportul de aer primar. În acest 
caz, trebuie să aşteptaţi până când combustibilul arde complet în mod natural.

Dacă este necesar să stingeţi rapid flacăra, turnaţi nisip uscat sau cenuşă în camera 
de ardere. Nu este permisă stingerea flăcării cu apă, deoarece în acest mod pot fi avaria-
te componentele echipamentului.  

După o perioadă mai lungă de nefuncţionare a echipamentului, este 
necesar să verificaţi tirajul.  

7.  CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA  

Toate operaţiunile de curăţare a componentelor trebuie efectuate 
doar după ce şemineul s-a răcit complet. Este necesară purtarea de 
mănuşi de protecţie.   

Se recomandă aerisirea adecvată a camerei în timpul curăţării 
şemineului. 

7.1.  OPERAŢII DE BAZĂ DE CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE EFECTUATE DE UTILIZATOR  

Operaţiile de întreţinere trebuie efectuate cu atenţie doar de persoane adulte care 
cunosc informaţiile din acest manual. Şemineul nu trebuie curăţat în prezenţa copiilor.

  Operaţiile de întreţinere trebuie efectuate cu atenţie doar de persoa-
ne adulte care cunosc informaţiile din acest manual. Şemineul nu tre-
buie curăţat în prezenţa copiilor.

7.1.1.  CURĂŢAREA ÎNAINTE DE FIECARE PORNIRE

Înainte de fiecare pornire a echipamentului, cenuşarul trebuie golit şi curăţat; ce-
nuşa va fi manipulată cu grijă. Scoateţi grătarul, apoi cenuşarul şi îndepărtaţi cenuşa 
rămasă. Cenuşa poate fi îndepărtată cu ajutorul unui aspirator doar când este complet 
rece. Folosiţi un aspirator adecvat pentru dimensiunea particulelor.

Puneţi la loc cenuşarul, sub grătar, după curăţare, verificând că l-aţi introdus în po-
ziţia corectă.
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7.1.2.  CURĂŢAREA GEAMULUI  

Se recomandă curăţarea geamului ceramic cu o perie uscată. Dacă geamul este foar-
te murdar, folosiţi un spray de curăţare; pulverizaţi o cantitate mică pe geam şi apoi 
ştergeţi cu o lavetă. 

Nu folosiţi produse de curăţare abrazive şi nu pulverizaţi produse de 
curăţare pentru geamuri pe părţile vopsite şi pe garniturile termore-
zistente ale uşilor (garnituri din fibră ceramică).  

Nu deschideţi uşile pentru a curăţa geamul în timp ce şemineul este 
în funcţiune. Geamul poate fi curăţat numai când echipamentul este 
rece.

7.1.3.  UŞILE/GARNITURILE  

Suprafeţele abrazive ale uşilor şi mecanismele de închidere trebuie lubrifiate din 
când în când cu vaselină grafitată. Verificaţi şi curăţaţi integral şemineul înainte de fie-
care sezon de încălzire. Acordaţi o atenţie deosebită stării garniturilor şi înlocuiţi-le dacă 
este necesar. 

7.1.4.  CAMERA DE ARDERE

Curăţaţi periodic camera de ardere a şemineului, în funcţie de tipul de lemn utilizat 
şi de conţinutul de umiditate al acestuia.  

7.1.5.  TUBULATURA DE EVACUARE A GAZELOR DE ARDERE

Conform reglementărilor aplicabile, tubulatura de evacuare a gazelor de ardere tre-
buie curăţată de două ori pe an. Curăţarea tubulaturii de evacuare trebuie efectuată de 
o firmă specializată în servicii de coşerit care să înregistreze efectuarea lucrărilor în acest 
manual.

  Utilizarea unei tubulaturi de evacuare colmatate este periculoa-
să. Tubulatura de evacuare şi racordul echipamentului la evacuare 
trebuie menţinute curate. Acestea trebuie curăţate înainte de fiecare 
sezon de încălzire.

După o perioadă mai lungă de nefuncţionare a echipamentului, 
este necesar să verificaţi tirajul.

7.2.  VERIFICAREA PERIODICĂ EFECTUATĂ DE PERSONAL DE SERVICE AUTORIZAT 

După fiecare sezon de încălzire, trebuie curăţată tubulatura de evacuare. Curăţarea 
este obligatorie pentru îndepărtarea tuturor reziduurilor rezultate în urma arderii.

Verificarea periodică a echipamentului trebuie efectuată în 
exclusivitate de personal de service calificat al producătorului.  
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7.3.  DEMONTAREA COMPONENTELOR

7.3.1.  DEMONTAREA UŞILOR   

1.   Deschideţi uşile şi ridicaţi-le în poziţia 
maximă pentru a desprinde axul 
balamalei inferioare.

2.    Deplasaţi partea inferioară a uşilor către 
exterior pentru a scoate axul balamalei 
inferioare. Scoateţi uşile în această poziţie.

7.3.2.  DEMONTAREA GEAMULUI 

După demontarea uşilor, poate fi demontat geamul. Se recomandă demontarea 
geamului cu uşa în poziţie orizontală (de exemplu, se pune uşa pe o masă).

1.   Desfaceţi şuruburile de fixare şi 
demontaţi mânerul. 

2.   Desfaceţi şuruburile de fixare de 
pe părţile laterale.  

3.  Demontaţi părţile laterale şi scoateţi geamul.
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7.3.3.  DEMONTAREA PLĂCILOR REFRACTARE

1.   Deschideţi uşile. Mai întâi demontaţi 
deflectorul.

3.   Lăsaţi deflectorul în jos şi scoateţi-l 
prin deschiderea uşii.

5. Scoateţi plăcile de pe părţile laterale 
ale grătarului.

7.   În final, scoateţi placa de pe peretele 
din spate al camerei de ardere.

2.   Desprindeţi deflectorul dintr-o parte, 
apoi complet şi ridicaţi-l. Înclinaţi-l uşor 
către stânga sau către dreapta pentru 
a-l introduce în spaţiul liber dintre 
plăcile laterale.   

4. Ridicaţi grătarul şi scoateţi-l.

6.   Scoateţi ambele plăci verticale de pe 
pereţii laterali ai camerei de ardere.
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7.3.4.  MODIFICAREA POZIŢIEI RACORDULUI LA TUBULATURA DE EVACUARE  

Racordul la tubulatura de evacuare este instalat din fabrică în partea de sus a ca-
merei de ardere în vederea conectării cu un tub de racord vertical la tubulatura de evacu-

posterior al şemineului pentru conectarea cu un tub de racord orizontal la tubulatura 
de evacuare.

1.   
panoul din partea de sus a şemineului 

panoul posterior de bază. Scoateţi panoul 
din partea de sus a şemineului.

 2.   Ridicaţi panoul posterior al 
şemineului şi scoateţi-l, deplasându-l 
orizontal. 

4.   -
torul de oţel prin deschiderea de 
pe peretele posterior al şemineului. 
Scoateţi piesa de racord împreună cu 

-
tat în interiorul camerei de ardere pe 

3.   
obturator de pe peretele posterior al 
şemineului. Scoateţi capacul împreună cu 
garnitura.
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1  

2  

5.   Puneţi capacul obturator şi garnitura 
în partea de sus a şemineului. Toate 
orificiile de montare corespund. Ridicaţi 
deflectorul de oţel şi fixaţi cu şuruburi 
capacul şi garnitura pe deflector. 

7.   Desprindeţi cu grijă capacul (1) de 
pe panoul posterior al şemineului şi 
montaţi panoul la loc.

6.   Montaţi piesa de racord şi garnitura 
pe peretele posterior al şemineului şi 
strângeţi şuruburile de fixare.

8. Strângeţi şuruburile de fixare a 
panoului pe bază. Strângeţi şuruburile 
care fixează elementul de mascare 
(2) al piesei de racord din partea de 
sus de panoul din partea superioară a 
şemineului, apoi fixaţi panoul cu restul 
şuruburilor.

7.3.5.  SELECTAREA POZIŢIEI PRIZEI DE ADMISIE A AERULUI  

Această opţiune nu este disponibilă pentru şemineurile din seria IGNIS, versiu-
nea LOG (SOLUM LOG, ORBIS LOG). Versiunile TOP (SOLUM TOP, ORBIS TOP) nu sunt 
prevăzute cu capac obturator pentru priza de aer de la bază. 

Priza de aer la bază   

1.  Culcaţi şemineul cu peretele poste-
rior în jos.  

2.   Desfaceţi şuruburile de fixare şi 
scoateţi capacul obturator de la baza 
şemineului.
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Priza de aer în spate

1.   Desprindeţi cu grijă capacul de pe 
panoul posterior al şemineului.  

2.   Desfaceţi capacul obturator de pe 
peretele din spate al şemineului şi 
scoateţi-l prin deschidere.

7.4.  SCOATEREA DIN FUNCŢIUNE A ŞEMINEULUI 

Se recomandă scoaterea din funcţiune a şemineului şi curăţarea acestuia după în-
cheierea fiecărui sezon de încălzire.

8.  REMEDIEREA DEFECŢIUNILOR  

În timpul utilizării echipamentului se pot produce anumite anomalii care indică fap-
tul că acesta nu funcţionează corespunzător. Acestea pot avea drept cauză instalarea 
incorectă a echipamentului, fără respectarea reglementărilor aplicabile în construcţii 
sau a instrucţiunilor din acest manual sau pot apărea din cauze externe, de exemplu, 
fenomene naturale. În continuare sunt prezentate cele mai frecvente cauze de funcţio-
nare incorectă a echipamentului şi măsurile de remediere corespunzătoare. 

Iese fum la deschiderea uşilor:

•   Uşile sunt deschise prea rapid (deschideţi încet uşile); 
•   În cazul în care clapeta coşului de fum a fost instalată ca regulator de tiraj - deschi-

deţi clapeta de fiecare dată când se deschid uşile;  
•   Aport insuficient de aer în camera în care este instalat echipamentul (asiguraţi 

ventilaţia corespunzătoare a camerei sau asiguraţi un aport corespunzător de aer 
în camera de ardere în conformitate cu instrucţiunile din manual); 

•   Condiţii atmosferice: presiune scăzută, ceaţă şi precipitaţii, modificări bruşte de 
temperatură; 

•   Tiraj insuficient al coşului de fum (asiguraţi verificarea tubulaturii de evacuare de 
o firmă specializată în servicii de coşerit).  

Echipamentul nu încălzeşte suficient sau se opreşte:  

•   Cantitate prea mică de combustibil în şemineu (încărcaţi combustibilul în confor-
mitate cu instrucţiunile din manual);  

•   Lemnul utilizat are un conţinut prea mare de umiditate (folosiţi lemn cu conţinut 
de umiditate <20%); o mare parte a energiei se pierde în procesul de evaporare 
a apei;  

•   Tiraj redus al coşului de fum (asiguraţi verificarea tubulaturii de evacuare de o 
firmă specializată în servicii de coşerit).   

Echipamentul încălzeşte insuficient, deşi arderea este corespunzătoare:  

•   Lemn moale, cu putere calorifică scăzută (folosiţi lemn având caracteristicile spe-
cificate în manual); 

•   Lemnul utilizat are un conţinut prea mare de umiditate (folosiţi lemn cu conţinut 
de umiditate <20%);  

•   Lemn debitat prea mic sau prea gros.  

Murdărire excesivă a geamului:  

•  Intensitate scăzută a arderii (ardere cu flacără foarte mică; utilizaţi numai lemn 
uscat drept combustibil); 

•  Utilizarea de lemn de esenţă moale, de răşinoase (folosiţi lemn de esenţă tare, con-
form indicaţiilor din manualul de utilizare). 

Utilizarea corespunzătoare poate fi afectată de condiţiile atmosferice (umezeală, 
ceaţă, vânt, presiune atmosferică) şi uneori, de existenţa clădirilor înalte în apropiere.

În cazul în care anomaliile de funcţionare persistă, apelaţi la o firmă specializa-
tă în servicii de coşerit pentru a determina cauza şi a stabili cea mai bună soluţie 
pentru remedierea problemei.   
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9.  MĂSURI ÎN CAZ DE INCENDIU ÎN TUBULATURA DE EVACUARE (APRINDEREA FUNINGINII)  

Tubulatura de evacuare trebuie curăţată sistematic pentru a preveni aprinde-
rea funinginii în coşul de fum. 

Particulele de funingine din coşul de fum (tubulatura de evacuare) pot lua foc; în cazul în 
care nu sunt curăţate de o firmă specializată în servicii de coşerit, acestea se acumulează în 
timpul funcţionării echipamentului, formând depozite. În caz de incendiu în coşul de fum, luaţi 
măsurile de mai jos:  

•   apelaţi numărul de urgenţă 112 şi chemaţi pompierii; relataţi situaţia, furnizând informaţii 
detaliate cu privire la incendiu şi la modul în care pompierii pot ajunge la locul acestuia;

•   stingeţi focul în coşul de fum prin închiderea clapetei de admisie a aerului în camera de 
ardere;

•   închideţi uşa şemineului şi astupaţi orificiile de curăţare pentru a suprima aportul de aer 
(focul se va stinge din cauza lipsei aerului);

•   verificaţi integral evacuarea pentru a identifica eventualele fisuri care ar putea duce la 
întinderea incendiului;

•   pregătiţi mijloace de stingere a focului, de exemplu, stingător, pătură antifoc, furtun co-
nectat la alimentarea cu apă, recipiente cu apă;

•   asiguraţi accesul pompierilor şi furnizaţi-le informaţiile necesare.  

Este strict interzis să se toarne apă în coşul de fum din cauza riscului de explozie. 

În cazul în care evacuarea nu este etanşă, există riscul propagării de scântei 
sau de gaze de ardere foarte fierbinţi, inclusiv monoxid de carbon care nu poa-
te fi sesizat. 

După producerea unui incendiu în coşul de fum, coşul şi tubulatura trebuie cu-
răţate şi verificate din punct de vedere tehnic de o firmă specializată în servicii 
de coşerit.

10. ÎNDEPĂRTAREA ECHIPAMENTULUI LA SFÂRŞITUL DURATEI DE VIAŢĂ UTILĂ 

Şemineul este fabricat din materiale care nu afectează mediul înconjurător. La sfârşitul dura-
tei de viaţă utilă a şemineului, componentele conectate cu şuruburi trebuie demontate, iar cele 
sudate trebuie tăiate. Componentele şemineului fac obiectul colectării generale, majoritatea ca 
deşeuri de oţel. Luaţi măsurile de siguranţă necesare la demontarea echipamentului, folosind 
unelte de mână şi mecanice şi purtaţi echipament individual de protecţie (mănuşi, îmbrăcămin-
te, şorţ, ochelari de protecţie etc.). 

11. OBSERVAŢII CU PRIVIRE LA UTILIZAREA ŞEMINEULUI  

Respectaţi cu stricteţe următoarele reguli de utilizare în siguranţă a şemine-
urilor.  

1.  Şemineul poate fi utilizat doar de persoane adulte care cunosc instrucţiunile din manu-
alul de utilizare şi modul de folosire a şemineului.

2.  Nu permiteţi accesul copiilor în apropierea şemineului în lipsa unor persoane adulte.
3.  Nu folosiţi lichide inflamabile pentru aprinderea combustibilului; se poate utiliza doar 

combustibil solid, hârtie etc.
4.  Nu amplasaţi materiale inflamabile pe şemineu sau în apropierea acestuia.
5.  Este interzisă stingerea cu apă a focului din şemineu.
6.  Este interzisă utilizarea şemineului dacă geamul este fisurat.
7.  Utilizaţi combustibilul recomandat de producător.
8.  Nu staţi niciodată în faţa şemineului în timp ce deschideţi uşa. Risc de arsuri!
9.  La îndepărtarea cenuşii din şemineu, nu trebuie să existe materiale inflamabile la o dis-

tanţă mai mică de 1.500 mm faţă de şemineu. Cenuşa trebuie evacuată în recipiente 
termorezistente, prevăzute cu capac.

10.  La încheierea sezonului de încălzire, şemineul şi tubulatura de evacuare trebuie curăţa-
te cu atenţie.

    
12. CONDIŢII DE GARANŢIE PENTRU PRODUS  

1. Prin Declaraţia de garanţie care corespunde cu prevederile acestui document, Emitentul 
garanţiei - fabricantul produsului - DEFRO Sp. z o.o. Sp. k., cu sediul la Varşovia, 00-403 Var-
şovia, ul. Solec 24/253, înregistrat la Registrul Comerţului al capitalei Varşovia de pe lângă 
Tribunalul Varşovia, Direcţia Comercială XII, sub numărul KRS 0000620901, NIP: 9591968493, 
REGON: 363378898, având unitatea de producţie la adresa: Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 
Strawczyn, acordă Cumpărătorului o garanţie pentru produsul vândut acestuia, în conformi-
tate cu prevederile de mai jos.
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2.  Obiectul prezentei garanţii este constituit de şemineul tipul ................................ seria 
.............................(obiectul contractului - şemineu), acordarea garanţiei fiind condiţio-
nată de achitarea integrală a preţului produsului. În baza aplicării condiţiilor adap-
tate, testate şi unificate de comercializare, garanţia se aplică numai produselor 
achiziţionate de la centrele de desfacere autorizate ale Emitentului garanţiei sau 
de la distribuitorii autorizaţi ai acestuia. Lista completă a societăţilor comerciale 
autorizate este disponibilă pe site-ul www.defro.pl.

3.  Odată cu achitarea integrală a preţului şi predarea produsului către Cumpărător, 
se emite şi Certificatul de garanţie. În cazul în care Certificatul de garanţie lipseşte, 
Cumpărătorul trebuie să contacteze fără întârziere Vânzătorul în vederea obţinerii 
documentului, deoarece, deşi lipsa acestuia nu are niciun efect asupra perioadei 
de garanţie şi valabilităţii garanţiei acordate în baza prezentei Declaraţii, acest lu-
cru poate afecta îndeplinirea corectă şi la timp a obligaţiilor ce îi revin Emitentului 
garanţiei ca efect al acesteia.

4.  Pentru a beneficia de intervenţii eficiente din partea Emitentului garanţiei, Cumpă-
rătorul va transmite acestuia un exemplar al Certificatului de garanţie corect com-
pletat imediat după ce intră în posesia produsului, la adresa Emitentului garanţiei 
(Ruda Strawczyńska 103a, 26-067 Strawczyn). Certificatul de garanţie corect com-
pletat trebuie să conţină data, ştampila şi semnătura în locurile prevăzute.

5.  Cumpărătorul primeşte Condiţiile de garanţie, Certificatul de garanţie, precum şi 
manualul de utilizare conţinând instrucţiuni de utilizare şi instalare a echipamen-
tului, precum şi parametri referitori la coşul de fum, combustibil şi apă.

6.  Emitentul garanţiei garantează funcţionarea corectă a echipamentului în condiţi-
ile respectării integrale a cerinţelor specificate în manualul de utilizare, în special 
a celor privind parametrii referitori la combustibil şi racordarea la coşul de fum. 
Garanţia este valabilă sub rezerva utilizării produsului în conformitate cu scopul 
pentru care a fost prevăzut şi cu instrucţiunile din manualul de service. Emitentul 
garanţiei nu îşi asumă răspunderea pentru efectele uzurii normale a produsului 
cauzate de folosirea acestuia.

7.  Perioada de garanţie începe la data predării produsului către Client, durata aceste-
ia fiind următoarea:

 a.  5 ani pentru funcţionarea corectă a echipamentului,
 b.  2 ani pentru plăcile refractare realizate din beton termorezistent - Ceramiton, 

garanţia neacoperind însă decolorarea sau schimbarea completă a culorii 
acestora,

 c.  1 an pentru grătar, deflector şi garnituri, 
 d.  garanţia nu acoperă elementele supuse uzurii, precum geamul ceramic, şu-

ruburile, piuliţele, mânerele etc.
8.  Garanţia este valabilă în Republica Polonă.
9.  În perioada de garanţie, Emitentul garanţiei asigură remedierea gratuită a oricăror 

defecte fizice ale produsului în termen de:
 a.  14 zile de la reclamarea defectului, dacă remedierea nu implică înlocuirea 

elementelor constructive ale produsului;
 b.  30 de zile de la reclamarea defectului, dacă remedierea implică înlocuirea 

elementelor constructive ale produsului, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor 
de la punctele 3 şi 4.

10.  Dacă, în urma solicitării unei intervenţii în garanţie, produsul defect este înlocuit 
cu unul nou sau se efectuează reparaţii extinse, se acordă o nouă perioadă de 
garanţie începând de la data livrării produsului înlocuit sau reparat. În cazul în 
care numai o parte a produsului pentru care se solicită intervenţia în garanţie este 
înlocuită, noua perioadă de garanţie se aplică numai părţii respective. În orice alte 
situaţii, perioada de garanţie este prelungită cu intervalul în care produsul nu a 
putut fi utilizat ca urmare a defectului reclamat.

11.  Orice defect fizic care face obiectul unei intervenţii în garanţie trebuie înregistrat 
(înregistrarea defectului) fără întârziere de Cumpărător după identificarea defec-
tului, în termen de maximum 14 zile.

12.  Orice defect trebuie înregistrat la Emitentul garanţiei (Ruda Strawczyńska 103a, 
26-067 Strawczyn) prin transmiterea formularului de reclamaţie din manualul de 
utilizare, acesta trebuind completat şi ştampilat de un centru de desfacere autori-
zat sau de un distribuitor autorizat. Pentru înregistrarea defectului, trebuie furni-
zate următoarele informaţii:

 a.  tipul, capacitatea, seria echipamentului, codul producătorului (aceste infor-
maţii se găsesc pe plăcuţa de specificaţii),

 b.  data şi locul achiziţiei,
 c.  o scurtă descriere a defectului,
 d.  adresa completă şi numărul de telefon al Cumpărătorului.

Dacă obiectul reclamaţiei este reprezentat de: ardere necorespunzătoare, depu-
neri de gudron, ieşirea de fum prin uşă, pentru înregistrarea defectului trebuie să 
se depună şi o copie a procesului-verbal întocmit de o firmă specializată în servi-
cii de coşerit prin care se certifică faptul că tubulatura de evacuare a gazelor de 
ardere îndeplineşte toate cerinţele specificate în manualul de utilizare raportat la 
capacitatea echipamentului.
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13.  Emitentul garanţiei nu îşi asumă răspunderea pentru depăşirea termenelor indica-
te la punctul 9 de mai sus, în cazul în care Emitentul garanţiei sau reprezentanţii săi 
sunt pregătiţi să remedieze defectul la termenul stabilit cu Cumpărătorul, dar nu 
pot efectua intervenţia din motive neimputabile Emitentului garanţiei (de exem-
plu, lipsa accesului adecvat la echipamente, lipsa alimentării cu tensiune sau cu 
apă, situaţii de forţă majoră, absenţa Cumpărătorului etc.).

14.  În cazul în care Emitentul garanţiei este pregătit să efectueze intervenţia în garan-
ţie, dar nu poate face de două ori acest lucru din motive imputabile Cumpărăto-
rului, se consideră că acesta din urmă şi-a retras solicitarea în garanţie, nemaifiind 
posibilă reclamarea defectului respectiv cu acest titlu.

15.  Dacă defectul reclamat nu poate fi remediat şi dacă după trei intervenţii produsul 
este în continuare defect, dar poate fi totuşi utilizat, Cumpărătorul are următoa-
rele drepturi:

 a.  să obţină o reducere de preţ pentru produs proporţională cu valoarea de uti-
lizare a acestuia;

 b.  să solicite înlocuirea produsului cu unul conform.
16.  Produsul poate fi înlocuit dacă Emitentul garanţiei decide că nu poate fi reparat.
17.  Emitentul garanţiei nu îşi asumă răspunderea pentru alegerea necorespunzătoare 

a produsului în raport cu suprafaţa de încălzire (de exemplu, echipamentul are o 
putere prea mică sau prea mare în raport cu necesarul). Se recomandă alegerea 
echipamentului în colaborare cu o firmă de proiectare în instalaţii sau cu Emiten-
tul garanţiei. Emitentul garanţiei nu îşi asumă răspunderea pentru pierderea da-
telor salvate în echipament sau pentru pierderile de natură economică sau nere-
alizarea de profituri.

18.  Emitentul garanţiei va refuza să dea curs solicitărilor înaintate de Cumpărător în 
baza prezentului document dacă:

 a.  va constata deteriorarea sau îndepărtarea sigiliilor,
 b.  nu este posibilă identificarea produsului (produsul prezentat nu corespunde 

cu documentaţia echipamentului, documentele prezentate sunt necores-
punzătoare sau ilizibile),

 c.  defecţiunile sunt cauzate de transportul incorect asigurat sau solicitat de 
Cumpărător,

 d.  anumite componente ale echipamentului au fost înlocuite în mod intenţio-
nat cu alte componente decât cele originale, cu componente uzate etc., au 
fost efectuate intervenţii de alte persoane decât personalul de service autori-
zat de Emitentul garanţiei etc.,

 e.  defecţiunile sunt de natură chimică, mecanică, termică şi nu au legătură cu 
produsul vândut,

 f.  defecţiunile afectează piesele de uzură şi mai ales şuruburile, piuliţele, mâne-
rele, elementele ceramice şi de etanşare,

 g.  defecţiunile sunt cauzate de utilizarea produsului fără respectarea instrucţiu-
nilor din manualul de utilizare, mai ales în cazul în care funcţionarea necores-
punzătoare a echipamentului este cauzată de tirajul ineficient sau de puterea 
neadecvată a echipamentului,

 h.  defecţiunile sunt minore şi nu afectează valoarea de utilizare a produsului.
19.  Garanţia nu acoperă:

 • produsele utilizate în scopuri comerciale sau industriale;
 • componentele echipamentelor electrice;
 • defecţiunile cauzate de alte echipamente, dispozitive sau accesorii conecta-

te nerecomandate de Emitentul garanţiei; 
 • defecţiunile având cauze externe, precum situaţiile de forţă majoră;
 • defecţiunile cauzate de animale.

20.  Intervenţiile în garanţie aprobate de Emitentul garanţiei sunt efectuate gratuit. 
Emitentul garanţiei poate solicita achitarea costurilor aferente numai în cazul în 
care solicitarea nu este aprobată, deoarece se încadrează în situaţiile prevăzute la 
punctele 17 şi 18 de mai sus.

21.  Reclamaţia este luată în consideraţie numai dacă:
 • se respectă termenele menţionate în prezentul document;
 • se respectă celelalte condiţii de garanţie;
 • se prezintă dovada achiziţiei produsului - factura sau bonul fiscal sau alte 

documente doveditoare, conform reglementărilor aplicabile.
22.  Instalarea echipamentului poate fi efectuată de o persoană specializată în instala-

ţii generale, dar acesta trebuie să înregistreze instalarea în Certificatul de garanţie 
şi să aplice ştampila.

23.  Prima punere în funcţiune a echipamentului, intervenţiile şi alte operaţiuni care 
nu revin în sarcina utilizatorului, în conformitate cu prevederile manualului de uti-
lizare, trebuie efectuate în exclusivitate de personal de service autorizat instruit 
de Emitentul garanţiei. Costurile cu prima punere în funcţiune a echipamentului 
revin în sarcina Cumpărătorului.
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24.  Intervenţiile în garanţie sunt efectuate la locul de utilizare a produsului. În cazul în care 
solicitarea de intervenţie are drept obiect numai o parte a produsului, inclusiv echi-
pamentul electronic/controlerul electronic, ventilatorul etc., partea respectivă trebuie 
trimisă Emitentului garanţiei pe cheltuiala acestuia. Trimiterea echipamentului defect 
este o condiţie de aprobare a solicitării şi de înlocuire gratuită a echipamentului. Netri-
miterea părţii respective în termen de 7 zile lucrătoare reprezintă un motiv de neapro-
bare a solicitării şi de impunere a suportării costurilor de către Cumpărător.

25.  Prevederile prezentului document nu limitează în niciun mod aprobarea solicitărilor 
înaintate în baza garanţiei legale obligatorii. De asemenea, garanţia nu are niciun efect 
asupra altor solicitări înaintate de Cumpărător în conformitate cu prevederile legale, 
inclusiv solicitările privind neconformitatea produselor cu contractul. Cumpărătorul îşi 
poate exercita drepturile decurgând din garanţia legală obligatorie separat de drep-
turile ce îi revin în baza prezentei garanţii. În cazul în care Cumpărătorul îşi exercită 
drepturile decurgând din prezenta garanţie, perioada de exercitare a acestor drepturi 
va fi suspendată de la data notificării defectului. Aceasta va fi reluată la data refuzului 
Emitentului garanţiei de a-şi executa obligaţiile legate de garanţie sau la data expirării 
termenului de executare a acestora.

26.  Oricăror situaţii neprevăzute în Certificatul de garanţie şi în prezentul document le sunt 
aplicabile prevederile art. 577-581 din Codul Civil.

12.1. CONDIŢII DE GARANŢIE PENTRU PROGRAMUL „SERVICE ÎN 48H”

1.  Programul „Service în 48h” este valabil pentru echipamentele produse de DEFRO Sp. z 
o.o. Sp. k.

2.  Reclamaţiile trebuie înaintate unităţilor de desfacere sau direct către companie prin fax: 
41 303 80 85, e-mail: serwis@defro.pl sau prin poştă la adresa companiei.

3.  Pentru înregistrarea defectului, Cumpărătorul trebuie să prezinte documentele dovedi-
toare ale achiziţiei produsului şi să completeze corect Certificatul de garanţie şi formu-
larul de reclamaţie.

4.  Personalul din programul „Service în 48h” al DEFRO Sp. z o.o. Sp. k. depune toate efortu-
rile pentru remedierea defectelor care împiedică/îngreunează funcţionarea echipamen-
tului în termen de două zile lucrătoare de la data înregistrării defectului.

5.  Durata necesară pentru remedierea defectelor poate fi prelungită din motive indepen-
dente de DEFRO Sp. z o.o. Sp. k., precum necesitatea înlocuirii elementelor constructive, 
lipsa pieselor de schimb la furnizor, condiţii meteorologice nefavorabile (situaţii de forţă 
majoră).

6.  Neefectuarea reparaţiilor în acest termen nu poate reprezenta un temei pentru ridicarea 
de pretenţii împotriva DEFRO Sp. z o.o. Sp. k. şi partenerilor de service autorizaţi ai aces-
teia.

7.  Pentru facilitatea contactului cu personalul de service, au fost înfiinţate numerele de 
urgenţă pentru clienţi: 509 702 720 şi 509 577 900. Dacă sunaţi la aceste numere, veţi 
primi informaţiile şi asistenţa necesare în orice problemă de service.

Dorim să vă informăm că solicitările utilizatorilor cu privire la înlocuirea de compo-
nente ale echipamentului nu sunt aprobate în mod obligatoriu în baza garanţiei, pro-
cedura de procesare a reclamaţiilor nelimitându-se la această etapă. DEFRO îşi rezervă 
dreptul de a percepe utilizatorului plata unei taxe de înlocuire/reparaţie a componen-
telor produsului în termen de 60 de zile de la data reparaţiei, în cazul în care la con-
statarea defectului/efectuarea reparaţiei, se stabileşte că defecţiunile sunt cauzate 
de factori independenţi de producătorul echipamentului (de exemplu, scurtcircuit în 
instalaţia electrică, supratensiune, inundaţii, defecte mecanice care nu sunt vizibile cu 
ochiul liber etc.), iar aceste defecţiuni nu au putut fi identificate cu ocazia intervenţiilor 
efectuate de personalul de service la locul de funcţionare a echipamentului. DEFRO va 
emite factura corespunzătoare pentru înlocuirea/repararea componentei în cauză, care 
va fi însoţită de procesul-verbal de constatare. De asemenea, vă informăm că neplata 
facturii aferente costurilor susmenţionate în termen de 14 zile de la emitere atrage anu-
larea irevocabilă a garanţiei echipamentului, acest lucru fiind introdus în baza noastră 
de date cu echipamentele în garanţie. Data transferului sumei facturate în contul ban-
car indicat în factură reprezintă data efectuării plăţii.
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CERTIFICAT DE GARANŢIE  
Recepţie cantitativă şi calitativă  

Conform prevederilor din prezentul document, a fost emisă o garanţie pentru şemineul

  IGNIS tipul  .................,  valabilă sub rezerva utilizării produsului în conformitate cu instrucţiunile 

din manualul de utilizare.

Codul de fabricaţie al echipamentului* ........................................................................................................

Puterea echipamentului*     .................................................................................................. kW

Utilizatorul (numele şi prenumele)** ........................................................................................................   

Adresa (strada, localitatea, codul poştal)**   ........................................................................................................   

    ........................................................................................................   

Tel./fax** ......................................   e-mail** ........................................................................................................   

                        Data achiziţiei                           Data instalării                  Data punerii în funcţiune  

.........................................................................           ........................................................................  ........................................................................  

(semnătura şi ştampila vânzătorului)           (semnătura şi ştampila vânzătorului)  
        punerea în funcţiune a şemineului)  

•   A primit echipamentul complet;
•   

specializată;
•   A primit manualul de utilizare şi manualul de instalare a echipamentului, împreună cu prezentul 

•   A fost instruit cu privire la funcţionarea şi întreţinerea echipamentului.

  
.........................................................................   ........................................................................  
                    Locul şi data              Semnătura utilizatorului  

* A se completa de producător  
** A se completa de utilizator

nr. 133, punctul 883.
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DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
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14. LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE ÎN GARANŢIE

Nr. Data Descrierea defectului, componenta reparată,
descrierea reparaţiilor Observaţii

Ştampila şi 
semnătura

firmei de service

1. 

    

2. 

    

3. 

    

4. 

    

5. 

    

6. 

    

7. 

    

8. 

    

9. 

    

10. 
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CERTIFICAT DE GARANŢIE  
Recepţie cantitativă şi calitativă  

Conform prevederilor din prezentul document, a fost emisă o garanţie pentru şemineul

  IGNIS tipul  .................,  valabilă sub rezerva utilizării produsului în conformitate cu instrucţiunile 

din manualul de utilizare.

Codul de fabricaţie al echipamentului* ........................................................................................................

Puterea echipamentului*     .................................................................................................. kW

Utilizatorul (numele şi prenumele)** ........................................................................................................   

Adresa (strada, localitatea, codul poştal)**   ........................................................................................................   

    ........................................................................................................   

Tel./fax** ......................................   e-mail** ........................................................................................................   

                        Data achiziţiei                           Data instalării                  Data punerii în funcţiune  

.........................................................................           ........................................................................  ........................................................................  

(semnătura şi ştampila vânzătorului)           (semnătura şi ştampila vânzătorului)  
        punerea în funcţiune a şemineului)  

•   A primit echipamentul complet;
•   

specializată;
•   A primit manualul de utilizare şi manualul de instalare a echipamentului, împreună cu prezentul 

•   A fost instruit cu privire la funcţionarea şi întreţinerea echipamentului.

  
.........................................................................   ........................................................................  
                    Locul şi data              Semnătura utilizatorului  

* A se completa de producător  
** A se completa de utilizator

nr. 133, punctul 883.

DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
• 00-403 Varşovia, ul. Solec 24/253 • tel. 041 303 80 85 • fax 041 303 91 31 • biuro@defro.pl • www.defro.pl •

exemplar pentru transmitere către producător
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Intervenţii în garanţie    Intervenţii contra cost      Intervenţii contra cost în post-garanţie     

31   

FORMULAR DE RECLAMAŢIE  
din data ...................................................       referitor la sesizarea nr. ............................   

OBIECTUL RECLAMAŢIEI 
TIPUL ECHIPAMENTULUI:  .............................................   Data fabricaţiei echipamentului:  .............................................   

Seria echipamentului: .............................................   Data achiziţiei echipamentului:    .............................................   
RECLAMANT  
Numele şi prenumele:  ...................................................................................................................................................................................   
Adresa completă:  ...................................................................................................................................................................................   

..................................................................................................................................................................................

Telefon:  ..................................................................................................................................................................................

DESCRIEREA DETALIATĂ A DEFECTELOR DE CALITATE SAU A DEFECTELOR DIN FABRICAŢIE  
..................................................................................................................................................................................................................................................................   
..................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
ALTE DEFECTE .........................................................................................................................................................................................   

...............................................................................................................................................................................................................................................

RECLAMANTUL ÎNAINTEAZĂ SOLICITAREA DE GARANŢIE PENTRU (SELECTAŢI):   

RECLAMANTUL SOLICITĂ ..................................................................................................................................................................................
În cazul în care solicitarea nu este luată în considerare din motivele prevăzute la punctele 17 şi 18 din Condiţiile de garanţie, RECLAMANTUL 

este de acord să suporte costurile de service. 

.........................................................................                  ........................................................................     ........................................................................ 

                       (locul şi data)                                                  (semnătura reclamantului)                     (semnătura tehnicianului de service) 
REMEDIEREA DEFECTULUI - a se completa de personalul de service  
Data informării tehnicianului de service cu privire la defect  ...................................................... ora   ........................................................   
Numele şi prenumele tehnicianului de service  ..................................................................................................................................................   

Modul de remediere a defectului ...........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................   
..........................................................................................................................................................................................................................................................................   
Recomandări (DESCRIERE) ............................................................................................................................................................................................   

........................................................................................................................................................................................................................................................................

ÎNCHIDEREA RECLAMAŢIEI  
Numele şi prenumele tehnicianului de service: ............................................                    Data remedierii defectului: ....................  

Corectitudinea reclamației: .............................................                          Durata intervenţiei: .............................................   

de condiţiile de garanţie în baza cărora solicit înregistrarea reclamaţiei şi sunt de acord cu procesarea datelor mele personale în vederea înregistrării 

.........................................................................             ........................................................................  ........................................................................  
                    (locul şi data)                                                (semnătura reclamantului)                       (semnătura tehnicianului de service)  

ATENŢIE! în cazul în care solicitarea nu este luată în considerare din motivele prevăzute la punctele 17 şi 18 din Condiţiile de garanţie, RECLAMANTUL este de acord să suporte costurile de service.*
*costurile de manoperă şi deplasare sunt calculate pe baza listei de preţuri disponibile pe site-ul www.defro.pl.
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Intervenţii în garanţie    Intervenţii contra cost      Intervenţii contra cost în post-garanţie     

FORMULAR DE RECLAMAŢIE  
din data ...................................................       referitor la sesizarea nr. ............................   

OBIECTUL RECLAMAŢIEI 
TIPUL ECHIPAMENTULUI:  .............................................   Data fabricaţiei echipamentului:  .............................................   

Seria echipamentului: .............................................   Data achiziţiei echipamentului:    .............................................   
RECLAMANT  
Numele şi prenumele:  ...................................................................................................................................................................................   
Adresa completă:  ...................................................................................................................................................................................   

..................................................................................................................................................................................

Telefon:  ..................................................................................................................................................................................

DESCRIEREA DETALIATĂ A DEFECTELOR DE CALITATE SAU A DEFECTELOR DIN FABRICAŢIE  
..................................................................................................................................................................................................................................................................   
..................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
ALTE DEFECTE .........................................................................................................................................................................................   

...............................................................................................................................................................................................................................................

RECLAMANTUL ÎNAINTEAZĂ SOLICITAREA DE GARANŢIE PENTRU (SELECTAŢI):   

RECLAMANTUL SOLICITĂ ..................................................................................................................................................................................
În cazul în care solicitarea nu este luată în considerare din motivele prevăzute la punctele 17 şi 18 din Condiţiile de garanţie, RECLAMANTUL 

este de acord să suporte costurile de service. 

.........................................................................                  ........................................................................     ........................................................................ 

                       (locul şi data)                                                  (semnătura reclamantului)                     (semnătura tehnicianului de service) 
REMEDIEREA DEFECTULUI - a se completa de personalul de service  
Data informării tehnicianului de service cu privire la defect  ...................................................... ora   ........................................................   
Numele şi prenumele tehnicianului de service  ..................................................................................................................................................   

Modul de remediere a defectului ...........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................   
..........................................................................................................................................................................................................................................................................   
Recomandări (DESCRIERE) ............................................................................................................................................................................................   

........................................................................................................................................................................................................................................................................

ÎNCHIDEREA RECLAMAŢIEI  
Numele şi prenumele tehnicianului de service: ............................................                    Data remedierii defectului: ....................  

Corectitudinea reclamației: .............................................                          Durata intervenţiei: .............................................   

de condiţiile de garanţie în baza cărora solicit înregistrarea reclamaţiei şi sunt de acord cu procesarea datelor mele personale în vederea înregistrării 

.........................................................................             ........................................................................  ........................................................................  
                    (locul şi data)                                                (semnătura reclamantului)                       (semnătura tehnicianului de service)  

ATENŢIE! în cazul în care solicitarea nu este luată în considerare din motivele prevăzute la punctele 17 şi 18 din Condiţiile de garanţie, RECLAMANTUL este de acord să suporte costurile de service.*
*costurile de manoperă şi deplasare sunt calculate pe baza listei de preţuri disponibile pe site-ul www.defro.pl.
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Intervenţii în garanţie    Intervenţii contra cost      Intervenţii contra cost în post-garanţie     

FORMULAR DE RECLAMAŢIE  
din data ...................................................       referitor la sesizarea nr. ............................   

OBIECTUL RECLAMAŢIEI 
TIPUL ECHIPAMENTULUI:  .............................................   Data fabricaţiei echipamentului:  .............................................   

Seria echipamentului: .............................................   Data achiziţiei echipamentului:    .............................................   
RECLAMANT  
Numele şi prenumele:  ...................................................................................................................................................................................   
Adresa completă:  ...................................................................................................................................................................................   

..................................................................................................................................................................................

Telefon:  ..................................................................................................................................................................................

DESCRIEREA DETALIATĂ A DEFECTELOR DE CALITATE SAU A DEFECTELOR DIN FABRICAŢIE  
..................................................................................................................................................................................................................................................................   
..................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
ALTE DEFECTE .........................................................................................................................................................................................   

...............................................................................................................................................................................................................................................

RECLAMANTUL ÎNAINTEAZĂ SOLICITAREA DE GARANŢIE PENTRU (SELECTAŢI):   

RECLAMANTUL SOLICITĂ ..................................................................................................................................................................................
În cazul în care solicitarea nu este luată în considerare din motivele prevăzute la punctele 17 şi 18 din Condiţiile de garanţie, RECLAMANTUL 

este de acord să suporte costurile de service. 

.........................................................................                  ........................................................................     ........................................................................ 

                       (locul şi data)                                                  (semnătura reclamantului)                     (semnătura tehnicianului de service) 
REMEDIEREA DEFECTULUI - a se completa de personalul de service  
Data informării tehnicianului de service cu privire la defect  ...................................................... ora   ........................................................   
Numele şi prenumele tehnicianului de service  ..................................................................................................................................................   

Modul de remediere a defectului ...........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................   
..........................................................................................................................................................................................................................................................................   
Recomandări (DESCRIERE) ............................................................................................................................................................................................   

........................................................................................................................................................................................................................................................................

ÎNCHIDEREA RECLAMAŢIEI  
Numele şi prenumele tehnicianului de service: ............................................                    Data remedierii defectului: ....................  

Corectitudinea reclamației: .............................................                          Durata intervenţiei: .............................................   

de condiţiile de garanţie în baza cărora solicit înregistrarea reclamaţiei şi sunt de acord cu procesarea datelor mele personale în vederea înregistrării 

.........................................................................             ........................................................................  ........................................................................  
                    (locul şi data)                                                (semnătura reclamantului)                       (semnătura tehnicianului de service)  

ATENŢIE! în cazul în care solicitarea nu este luată în considerare din motivele prevăzute la punctele 17 şi 18 din Condiţiile de garanţie, RECLAMANTUL este de acord să suporte costurile de service.*
*costurile de manoperă şi deplasare sunt calculate pe baza listei de preţuri disponibile pe site-ul www.defro.pl.
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19. MENŢIUNI PRIVIND VERIFICAREA TUBULATURII DE EVACUARE A FUMULUI

Data Semnătura şi ştampila 
furnizorului de servicii de coşerit Data Semnătura şi ştampila 

furnizorului de servicii de coşerit
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2.  Produsul pentru construcţii (denumirea, tipul, seria)

3.  Domeniul de utilizare a produsului pentru construcţii

4.  Denumirea şi adresa producătorului  

5.  Numele şi adresa reprezentantului autorizat  

produsului pentru construcţii

care participă la evaluarea constanţei performanţei produsului 
pentru construcţii

 KOM-IGNIS   

Denumirea produsului: Şemineu IGNIS

 Echipament de încălzire pe combustibil solid pentru construcţii 

DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
00-403 Varşovia, ul. Solec 24/253
Unitatea de producţie:
26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A  

Nu este cazul  

Sistemul 3

Institutul de Petrol şi Gaze - Institutul Naţional de Cer-

performanţei în baza testelor din sistemul 3 şi a emis rapoar-
tele de încercări nr. 3978/A1/17 şi 3978/B1/17.

PERFORMANŢA DECLARATĂ
Caracteristici fundamentale  Performanţă  

Emisii de CO în produşii de combustie 0.09% (13% O2)
1.035 mg/m3 (13% O2)

PN-EN 13229:2002
PN-EN 13229:2002/A1:2005
PN-EN 13229:2002/A2:2006

Emisii de COG în produşii de combustie 73 mg/m3 (13% O2)     Regulamentul Comisiei (UE) 2015/1185  

Emisii de NOx în produşii de combustie  36 mg/m3 (13% O2)     Regulamentul Comisiei (UE) 2015/1185 

Emisii de pulberi în produşii de combustie 4 mg/m3 (13% O2)     Regulamentul Comisiei (UE) 2015/1185    

Temperatura suprafeţelor exterioare

Siguranţa electrică

Presiunea de lucru max. admisă

Rezistenţa mecanică

Temperatura gazelor de ardere

Combustibilul primar

 4.2, 4.13, 5.2, 5.3, 5.6, 5.10   

 5.9   

Nu este cazul

Nu există pierderi 
şi deformări permanente

 310 °C   

 9 kW / 75,5 %   

lemn de esenţă tare

PN-EN 13229:2002
PN-EN 13229:2002/A1:2005
PN-EN 13229:2002/A2:2006  

PN-EN 13229:2002
PN-EN 13229:2002/A1:2005
PN-EN 13229:2002/A2:2006  

PN-EN 13229:2002
PN-EN 13229:2002/A1:2005
PN-EN 13229:2002/A2:2006  

PN-EN 13229:2002
PN-EN 13229:2002/A1:2005
PN-EN 13229:2002/A2:2006  

PN-EN 13229:2002
PN-EN 13229:2002/A1:2005
PN-EN 13229:2002/A2:2006  

PN-EN 13229:2002
PN-EN 13229:2002/A1:2005
PN-EN 13229:2002/A2:2006

manual de utilizare

Performanţa produsului menţionat la punctele 1 şi 2 corespunde performanţei declarate la punctul 8.
PERFORMANŢA DECLARATĂ
Prezenta declaraţie de performanţă a fost emisă pe propria responsabilitate a producătorului menţionat la punctul 4.
Semnată pentru producător de: 

...............................................................................................................................................................................................................................................    
Robert Dziubeła  Director general

.................................................  ................................................    Varşovia, 03.07.2017 (numele şi funcţia)

   (locul şi data emiterii)  (semnătura)

DECLARAŢIE DE PERFORMANŢĂ
Nr. IGNIS-01/2018



39   

Denumirea şi adresa furnizorului 
echipamentului

PARAMETRII 
ECHIPAMENTULUI

   

energetică

Puterea termică 
directă   

Puterea termică 
indirectă   

Indicele de 

energetică (EEI)  

termică nominală

termică minimă

Măsuri de siguranţă 
speciale la asam-
blarea, instalarea 
sau întreţinerea 
echipamentului

FIŞĂ DE PRODUS ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL UE 
2015/1187 DE COMPLETARE A DIRECTIVEI PARLAMENTULUI EURO-

PEAN ŞI A CONSILIULUI 2010/30 UE

DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
00-403 Varşovia
Ul. Solec 24/253 
Unitatea de producţie:
26-067
Ruda Strawczyńska 103A

UNITATEA 
DE MĂSURĂ

-   

kW   

kW   

-   

%   

%   

-   

IDENTIFICAREA MODELULUI
IGNIS / ORBIS / ORBIS LOG / ORBIS TOP / VEST / VIRDI / 

DEA / LENTA EXEGI / VEST / /SOLUM / SOLUM LOG / 
SOLUM TOP / FENIX / ORION   

A

 9,0   

 0,0   

 99,5   

 75,5   

 N/A   

Respectaţi instrucţiunile din manualul de service pus la dispoziţie 

funcţiune sau întreţinere a echipamentului.



număr de urgenţă service  
apelaţi:   

509 702 720  
509 577 900   

DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
00-403 Varşovia, ul. Solec 24/253 
Unitatea de producţie: 
Ruda Strawczyńska 103A 
26-067 Strawczyn, tel.: 41 303 80 85 
fax: 41 303 91 31, biuro@defro.pl 
NIP 9591968493




