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Ansamblu Boiler + Focar  
MANUAL DE UTILIZARE 

LA INSTALAREA ŞI UTILIZAREA APARATULUI ESTE NECESARĂ RESPECTAREA TUTUROR REGLEMENTĂRILOR ŞI 

STANDARDELOR LOCALE, NAŢIONALE ŞI EUROPENE REFERITOARE! 
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INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE, UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE 
BOILER PENTRU BAIE 

Ansamblul compus din boiler respectiv focar 
pentru baie este destinat producerii apei calde 
menajere prin arderea unui combustibil solid în focarul 
ansamblului. Apa se încălzeşte în urma evacuării 
gazelor de ardere prin ţeava de evacuare montată în 
interiorul boilerului. 

Boilerul este confecţionat din tablă de oţel INOX 
de 2 mm, stadard AISI 304/ 1.4301 sau din tablă de 
oţel carbon de 2,5 mm, respectiv 2 mm grosime în 
funcţie de tip. Boilerul din oţel carbon este vopsit atât 
în exterior cât şi în interior cu vopsea lovitură de 
ciocan.  

 
Presiunea de lucru a boilerului este de max. 3 bari. 

Caracteristici Tehnice:  

- Temp. Max. a apei:             65° C 
- Diametru racord la coş:   120 mm 
- Capacitatea boilerului:         90 litri 
                                                   120 litri 

- Putere termică:                    5,5 kW 
         7.5 kW 

- Dimensiune grătar fontă:     170x170mm 
- Dimensiuni cărămidă şamotă: 230x115/7buc 

    227x73/4buc 
Boilerul funcţionează sub presiune şi este prevăzut cu o supapă de siguranţă, care se montează 

la racordul de intrare a apei reci. Pentru siguranţa în exploatare montarea supapei de siguranţă 
este obligatorie! 

Supapa de siguranţă reglată la presiunea de protecţie (3 bar) se schimbă obligatoriu la 
intervale de 3 luni!!! 

Supapa de siguranţă montată de fabrica producătoare a ansamblului nu este garanţională! 
Aceasta este o armătură consumabilă care trebuie schimbată din 3 în 3 luni pentru siguranţa în 
exploatare și pentru menținerea garanției! 

Perioada de schimb a supapei de siguranţă 

Data Instalator Firma Semnatura Data Instalator Firma Semnatura 

        

        

        

Instalarea şi montarea ansamblului boiler + focar pentru baie se face numai de personal calificat şi 
autorizat ISCIR, respectând toate reglementările naţionale referitoare în vigoare (STAS 3581/1/2/3-91). 

 La aprinderea focului pot să apară picături de condens care vor cădea în spaţiul de ardere. 
Acesta este un fenomen normal care încetează odată cu încălzirea apei.  

 Se recomandă spălarea boilerului trimestrial, sau mai des dacă apa din boiler se colorează din 
cauza depunerilor din apa întrodusă. 
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Schema instalației: 

      

Recomandări generale 

Cumpărătorul pentru a putea beneficia de 

garanţie trebuie să păstreze certificatul de 

garanţie şi factura/bonul fiscal de achiziţie al 

produsului! 

Pentru siguranţa în exploatare produsul 

trebuie montat de personal autorizat ISCIR! 

Trebuiesc respectate instrucţiunile din manual! 

Este INTERZISĂ montarea produsului fără 

supapa de siguranţă. Această supapă trebuie 

schimbată din 3 în 3 luni! 

Pentru evitarea apariţiei suprapresiunii în 

boiler (peste 3 bar) trebuie să se monteze un 

vas de expansiune de minim 12 l în modul 

arătat în figură. 

Boilerul se montează pe suprafaţă orizontală, rigidă, rezistentă la căldură. 

Dacă presiunea din reţea depăşeşte valoarea de 3 bar, trebuie montat un reductor de presiune în 

amonte de boiler.  

Nu se admit schimbări neavizate in construcţia produsului. 
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Este interzisă folosirea lichidelor inflamabile sau a materialelor explozive pentru aprinderea sau 

intreţinerea focului. PERICOL DE EXPLOZIE! 

Nu aşezaţi material combustibil sau obiecte sensibile la căldură pe placa superioară a focarului. 

PERICOL DE INCENDIU! 

Nu depozitaţi în apropierea aparatului materiale, obiecte inflamabile, explozibile. Respectaţi distanţele 

de securitate 

În timpul funcţionării suprafeţele exterioare ale focarului şi ale boilerului sunt calde. PERICOL DE 

ARDERE! 

Utilizaţi totdeauna cu uşa focarului închisă 

Efectuaţi curăţirea periodică săptămânal a aparatul de încălzire, în stare răcită. 

Efectuaţi cel puţin de două ori pe an curăţirea coşului 

Pentru un randament ridicat efectuați întreținerea periodică al întregului sistem 

Se interzice utilizarea aparatului în spaţii închise, fără alimentare cu aer corespunzător. 

Se interzice utilizarea de lichide inflamabile (benzină, dizolvanţi, toluen, lac, etc.) sau explozive pentru 

aprinderea focului în şemineu. 

Să evitați racordările orizontale la coș, care nicidecum nu poate fi mai lung de 1,2 m și trebuie să fie 

izolat termic. 

Nu aprindeţi focul până când sistemul nu a fost umplut cu apă şi aerisit. 

Nu lăsaţi copii nesupravegheaţi în vecinătatea boilerului în funcţiune! 

Nu folosiți exhaustoare în aceeași încăpere cu boilerul. Rezultă fum. 

Asigurați aer proaspăt suficient pentru evitarea formării de zgură, gudron. Gudronul fiind inflamabil, 

trebuie îndepărtat imediat.  

Nu ardeţi în focarul ansamblului resturi menajere, lemne lipite, lăcuite sau vopsite, materiale plastice, 

gunoaie de orice fel, etc. Arderea acestora poate avea consecinţe imprevizibile şi la arderea lor se pot 

emana gaze otrăvitoare, dăunătoare sănătăţii Dvs. şi mediului înconjurător. Nu folosiți ca incinerator. 

Boilerele pot fi folosite numai cu lemne naturale (netratate chimic) sau cu brichete de lemn fără adezivi 

chimici. Folosiţi numai lemne uscate, având conţinutul de umiditate sub 20%. Astfel de lemne se pot 

obţine prin păstrarea lor în loc uscat şi aerisit pe o perioadă de timp de cel puţin 2 ani. 

Vă prezentăm puterea calorică a diferitelor tipuri de lemne de foc având o umiditate între 16-20%: 

Tip combustibil recomandat 
Putere calorică 

[kWh/kg] 

Fag 4,0 

Plop, salcâm, salcie, arţar, ulm 4,1 

Stejar 4,2 

Mesteacăn 4,3 

Pin 4,4 

Brad, molid 4,5 

 

Evacuarea căldurii reziduale la oprire 

Pentru evitarea supraîncălzirii apei din boiler trebuie respectate următoarele: 

Cu o jumătate de oră înaintea opririi boilerului se încetează alimentarea cu lemne. 

Se închide accesul de aer proaspăt.  

Se curăță grila și cenușarul având grijă să nu cadă jar în exterior. 

După răcirea camerei de ardere se închide ușa focarului. 
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Procedură de rezolvare a situațiilor garanțiale 

  La apariția situațiilor garanțiale vă rugăm să transmiteti la producătorul: 

SC Lenora Const SRL, cu sediul în ODORHEIU SECUIESC, str. BECLEAN, nr. 28, punct de lucru Cristuru 

Secuiesc, sat Betești Nr.1. adresa de mail: office@lenora.ro, Tel. 0741-046.541 următoarele date de identificare: 

I. Nr. Serie produs    …………………………………. 

II. Denumire produs  …………………………………………………………….……………………. 

III. Nr. Factura / data cumpărării, Nr bon fiscal / data cumpărării  ……..………………………..……………..… 

IV. Denumirea unității vânzătoare     ………………………………………………………………… 

V. Denumirea instalatorului specializat, autorizat ISCIR care a pus în funcțiune produsul  ………………….. 

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

VI. Denumire utilizator final (cumpărător).și adresa  ……………………...…….…………………………………. 

VII. Minim 5 fotografii relevante despre modul de instalare în sistem, în locul de funcționare, înainte de 

demontare, din care sa reiese clar existența și poziția de racordare al elementelor de siguranță: al vasului 

de expansiune, al supapei de siguranță. 

VIII. Problema ………………………………………………………………….……………………………………..…. 

 
Produsele care îndeplinesc toate elementele sus enumerate vor putea fi trimise la fabricant împreună cu 
certificatul de garanție, prin magazinul și distribuitorul prin care a ajuns la Dvs. pentru rezolvarea problemelor 
garanțiale. 
Produsele ajunse la producător vor fi fotografiate, documentate cu proces verbal, analizate dacă satisfac 
cerințele garanțiale și vor fi soluționate în decursul unei săptămâni, ca să se încadreze în 15 zile cu distribuție.  
Produsele vor fi trimise spre Dvs. prin sistemul de distribuție și magazinul vânzător. 
Cu acordul scris al Producătorului se pot executa remedieri la locul de utilizare, în acest caz garanția rămâne 
valabilă în continuare. 
Utilizatorul trebuie să accepte ca în anumite cazuri garanțiale intervenția producătorului să se efectueze la locul 
de utilizare al aparatului de încălzit, garanția rămânând valabil în continuare 

 
 

 
CERTIFICAT DE GARANŢIE 

Ansamblu boiler şi focar pentru baie 

 Ansamblul a fost fabricat, controlat şi încercat conform documentaţiei de execuţie şi control, care 
a stat la baza asimilării. 
 Produsul prezintă parametri de calitate şi performanţele normale prescrise în documentaţia 
technică . 
 Prezentul certificat de garanţie acordă cumpărătorului toate drepturile conferite de legea nr. 
449/2003. 
 Durata medie de utilizare pt. focarele și boilerul din oțel carbon este de cca. 5 ani, iar pt. boiler 
din oțel INOX (vasul) cca. 15 ani, în condiţiile montării/instalării/utilizării şi întreţinerii conform 
instrucţiunilor.  
Instalarea : numai de instalator autorizat care are autorizatie ISCIR. 
 Cumpărătorul are obligaţia de a păstra certificatul de garanţie, precum şi actul de achiziţie pentru 
a putea beneficia de garanţie. 
 Termenul de garanţie este de 2 ani de la data cumpărării pentru focare și boilere fabricate din 
oţel carbon. Pentru boilerul (numai vasul) fabricat din oţel INOX garantia este de 10 ani. 
 
 
 
 
 

mailto:office@lenora.ro
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CONDIŢII DE ASIGURARE A GARANŢIEI 

 Pentru a beneficia de garanţie, sunt necesare prezentarea facturii şi certificatul de garanţie. 
 În perioada de garanţie vor fi remediate toate defectele de fabricaţie sau cele de material pentru 
aducerea produsului la conformitate. În cazul în care produsele defecte în termenul de garanţie nu pot 
fi reparate, vor fi înlocuite.  
 
Nu se acordă garanţie în următoarele cazuri: 
 Deteriorări datorate transportului, depozitării sau manipulării necorespunzătoare, lovire, îndoire. 
 Deteriorarea etichetei de identificare sau pierderea certificatului de garanţie.  
 Defecţiuni datorate neglijenţei şi utilizării defectuoase.  
 Îngheţ sau suprapresiune peste 3 bari. 
 Depăşirea presiunii de 3 bar în reţeaua de alimentare cu apă. 
 Folosirea unei ape cu conţinut de minerale sau substanţe corozive. 
 Folosirea unei ape calcaroase fără dedurizator și filtru. 
 Coroziune cauzată de menţinerea boilerului în stare golită. 
 Instalarea produsului de către persoane neautorizate, nerespectarea condiţiilor de montaj. 
 Certificatul de garanție nu a fost semnat, ștampilat de către instalator. 
 Boilerul nu a fost echipat cu vas de expansiune de minim 12 litri. 
 Nefolosirea unui coş de fum având înălţimea de min. 6 m şi diametrul de minim 150 mm. 
 Supapa de siguranţă nu a fost schimbată din 3 în 3 luni pentru siguranţa exploatării. Supapa de 
siguranţă nu este în garanţie, este armătură de schimb. 
 Spargerea cărămizilor de șamotă din interiorul focarului. 
 Modificări neautorizate în scris de către producător efectuate aparatului. 
 

Drepturile consumatorului sunt prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 republicată cu 
modificările şi completările ulterioare privind protecţia consumatorilor, precum şi în Legea nr. 449/2003 
privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora. Conform legii 449/2003, Art. 11, orice 
reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de 
comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, şi fără niciun inconvenient semnificativ pentru 
consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat 
produsele.  

GARANŢIE: Perioada de garanţie începe la data vânzării produsului către utilizatorul final. 

Prezentul certificat reprezintă o garantare a drepturilor consumatorilor aprobate prin OG 21/1992 

(r2), Legea 608/2001 (r2), Legea 449/2003, OG 9/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

Produsul dispune de garanţie comercială (în condiţiile specificate în declaraţiile referitoare la 

garanţie şi în publicitatea aferentă) precum şi de garanţie legală de conformitate în concordanţă cu OG 

9/2016. 

Garanţia oferită nu afectează drepturile consumatorului asigurate prin legislaţia aferentă. 

Garanţia se referă la defectele de material sau de execuţie datorate producătorului, viciilor ascunse 

de fabricaţie. 

MODALITĂŢI DE ASIGURARE A GARANŢIEI: reparare prin înlocuire piese defecte, sau înlocuire 

produs - după caz. 

În caz de neconformitate în perioada de garanţie, consumatorul se va prezenta la vânzătorul 

produsului pentru stabilirea modalităţii de înlăturare a acesteia. 

-Vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru orice lipsă a conformităţii existentă la 

momentul livrării produsul. 
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-În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul să i-se aducă produsele la conformitate, fără 

plată, prin reparare sau înlocuire - după caz, sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a 

preţului. 

- Orice reparare sau înlocuire a produsului va fi făcută în cadrul unei perioade de timp, stabilită de 

comun acord, în scris, între vânzător şi consumator. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile 

calendaristice de la data la care cumpărătorul, după caz, a adus la cunoştinţa vânzătorului lipsa de 

conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe 

baza unui document de predare-preluare. Dacă produsul este înlocuit, vânzătorul are aceleaşi obligaţii 

pentru produsul înlocuitor ca şi pentru produsul vândut iniţial. 

-În cazul reparării produsului, vor fi utilizate numai piese noi. 

-După expirarea termenului de garanţie, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea 

produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse 

apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condiţiile legii. 

-Consumatorul poate solicita o reducere corespunzatoare a pretului sau rezolutiunea contractului in 

oricare dintre urmatoarele cazuri:  

- dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului;  

- dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioada de timp rezonabilă;   

-Consumatorul nu este îndreptăţit să solicite rezilierea contractului, dacă lipsa conformităţii este 

minoră. Stabilirea neconformităţii şi a gradului de gravitate a acesteia se face conform prevederilor 

standardelor naţionale SR ISO 3951/1998 şi ale altor acte normative referitoare la neconformităţi. 

În cazul unor reclamaţii în perioada de garanţie cumpărătorul are obligaţia să prezinte vânzătorului 

certificatul de garanţie împreună cu actul de achiziţie, şi cu notificarea scrisă a neconformităţii 

reclamate. Produsul reclamat va conţine toate elementele necesare identificării, înscrise pe etichetă, pe 

ambalaj sau marcate pe produs. Fără aceste acte doveditoare reclamaţiile nu pot fi luate în 

considerare. 

Defecţiunile apărute din cauza exploatării incorecte, neconforme cu instrucţiunile de utilizare a 

echipamentului sau a punerii în funcţiune şi a intervenţiei executate de personal neautorizat nu sunt 

acoperite de garanţie. 

Produsele vor fi montate şi exploatate în conformitate cu normativele, prescripţiile tehnice şi 

legislaţia în vigoare.  

Toate defecţiunile/neconformităţile ce decurg din nerespectarea acestora reprezintă sarcina 

exclusivă a utilizatorului. 

 

Cumpărătorul declară că acceptă toate clauzele menţionate în prezentul certificat de garanţie, 

că produsul preluat este complet, în bună stare şi coincide cu cel facturat. 

 

Garanţia este asigurată de SC MAGDOLNA IMPEX SRL, Odorheiu Secuiesc, Str. Nicolae Bălcescu 

Nr.2, Telefon: 0266-206777 direct sau prin unităţile de service autorizate. 

 

            DSTRIBUITOR          VÂNZĂTOR     CUMPĂRĂTOR  

 

SC MAGDOLNA IMPEX SRL                          ______________________                               ______________________ 
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Tip Cod        Cod de bare Nr. serie Vândut 

BLRC90T 
 

71031 

 
BOILER PE LEMNE  ROTUND 
COMPLET 90 L TERMOMETRU,-
SCURT 

  

BLRC90Ti  

 

 

71035 

 
BOILER PE LEMNE ROTUND COMPLET 
90 L TERMOMETRU, INOX, SCURT 

  

BLRC120T  

 

 

71061 

 
BOILER PE LEMNE ROTUND 
COMPLET 120 L TERMOMETRU 

  

BLRC120TI  

 

 

70065 

 
BOILER PE LEMNE  ROTUND 
COMPLET 120 L TERMOMETRU, 
INOX 

  

BLR90T  

 

 

61030 

 
BOILER PE LEMNE 90 L 
TERMOMETRU -SCURT- 

  

BLR90Ti  

 

 

61034 

 
BOILER PE LEMNE 90 L 
TERMOMETRU, INOX -SCURT 
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BLR120T  

 

 

61061 

 
BOILER PE LEMNE 120 L TERMOM. 

  

BLR120Ti  

 

 

60065 

 
BOILER PE LEMNE 120 L 
TERMOMETRU, INOX 

  

BLC90T  

 

 

70031 

 
BOILER PE LEMNE PĂTRAT 
COMPLET 90 L TERMOMETRU 

  

BLC90Ti  

 

 

70035 

 
BOILER PE LEMNE PĂTRAT 
COMPLET 90 L TERMOMETRU, 
INOX 

  

BL90T  

 

60031 

 
BOILER PE LEMNE 90 L 
TERMOMETRU 

  

BL90Ti  

 

60035 

 
BOILER PE LEMNE 90 L 

TERMOMETRU, INOX 

  

BLRS120Ti  

 

 

60465 

 
BOILER PE LEMNE ROTUND CU 

SPIRALA 120L TERMOMETRU, INOX 
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BLS90Ti  

 

60435 

 

BOILER PE LEMNE CU SPIRALA 90 L 

TERMOMETRU, INOX 

  

BB40 60010 

 
BOILER  BUCATARIE 40L 

  

 

Constructorul îşi rezervă dreptul la schimbări fără anunţ prealabil! 

 

REPARAŢII EFECTUATE ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

Data primirii 

 

Număr factură 

 

Perioada 

reparării 

 

Piese înlocuite 

 

Data ridi-

cării 

 

Nume de-

panator 

 

Semnat 

depanator 

 

Semnat 

cumpărător 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL TEHNIC DE CALITATE EFECTUAT 

Aspect exterior fără defecte vizibile  

Uși funcţionale fără defecte  

Grătar focar intact   

Bandă etanşare ușă   

Emblemă  

Mânere  

Manual de utilizare  

 

                Verificare efectuată de _______________________ la data de _____________ 

 

Semnătura verificatorului _______________________ 
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Distribuitor 

MAGDOLNA IMPEX 

www.cazanpelemne.ro 

 

 

 

Producător: LENORA- CONST SRL 

                Sediu Fabrică 

       str. Beclean nr. 28 

535600 Odorheiu Secuiesc, Ro 

      tel. +4- 0266- 217 424 

Sat Beteşti nr. 1 

537208 Cristuru Secuiesc, Ro 

tel. +4- 0741- 046 541 
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