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1. Prescripţii generale  
 

Datorită perfecţionării continue a produsului, ceace creşte siguranţa în 
exploatare, îmbunătăţeşte condiţiile de utilizare a acestuia, sunt posibile unele 
modificări neesenţiale în execuţie care nu sunt semnalate în manualul de utilizare.  

1.1. ATENŢIE! La achiziţionarea unui convector KARPATY Optimus (în continuare 
aparat) asiguraţi-Vă, că puterea termică a acestuia corespunde necesarului 
locuinţei Dvs., care face posibilă compensarea pierderilor de căldură odată cu 
schimbarea temperaturii exterioare luată în calcul.

1.2. Pentru evitarea neînţelegerilor ulterioare Vă rugăm foarte mult să studiaţi cu 
atenţie manualul de utilizare al aparatului. Studiaţi deasemenea obligaţiile şi 
condiţiile de garanţie, respectiv modul de completare, şi corectitudinea datelor 
din certificat redactate de către vânzător. Luaţi cunoştinţă de conţinutul 
manualului, cu condiţiile şi serviciile garanţionale, apoi semnaţi de luare la 
cunoştinţă.

1.3. La achiziţie cereţi, şi verificaţi ca să fie livrate toate cele specificate în 
documente, şi completarea corectă a certificatului de garanţie. Trebuie să 
coincidă datele de identificare, de fabricaţie, de vânzare de pe certificat, şi din 
realitate. Manualul, şi documentele de garanţie sunt părţi integrante ale 
produsului, care trebuie păstrate de proprietar pe toată durata de utilizare a 
produsului. În cazul lipsei documentelor se pierde garanţia acordată 
produsului.

1.4. După vânzarea produsului fabricantul nu este răspunzător pentru deteriorările 
mecanice ulterioare, sau în privinţa integrităţii dotărilor aparatului.

1.5. Instalarea aparatului necesită cunoştinţe profesionale. Instalarea trebuie 
făcută de personal autorizat de furnizorul de gaze, după care punerea în 
funcţiune se poate face doar de persoane calificate, instruite a reţelei service 
(punere în funcţiune contra cost). Punerea în funcţiune se poate face doar 
conform proiectului de execuţie aprobat, şi avizat de furnizorul de gaze. 
Proiectul de execuţie trebuie să corespundă cerinţelor furnizorului de gaze 
local, precum şi prescripţiilor prezentului manual.   

1.6. Garanţia este valabilă doar dacă toate lucrările de punere în funcţiune, şi 
service au fost executate de personal calificat, instruit referitor la aparatul în 
cauză, şi care posedă autorizaţie în acest sens. Dacă aveţi întrebări sau 
neclarităţi în legătură cu cele de mai sus, nu ezitaţi să ne contactaţi la una din 
adresele:

1.7. La punerea în funcţiune este obligatorie completarea formularului de punere în 
funcţiune (anexa certificatului de garanţie).
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2. DESTINAŢIE

2.1. 1.1Aparatul este destinat încălziriin apartamentelor, birourilor, locuinţelor din 
case particulare, respectiv a altor incinte necesitând încălzire, din clădiri care 
sunt dotate cu gaze.
Aparatul se montează la peretele exterior, şi este dotat cu conducte de aspirare 
aer şi evacuare gaze de ardere, respectiv cu cameră de ardere închisă, izolată 
ermetic de incinta încălzită.

2.2. Aparatul funcţionează cu gaz natural de presiune joasă (18 – 33 mbar) de tip H.  
2.3. Aparatul este fabricat conform categoriei climatice UHL 4.2 din GOST 15150.    
2.4. Notarea aparatelor:

KARPATY design Optimus  -  * , unde 

KARPATY design Optimus  -  este denumirea tipului aparatului
  

*  -  puterea termică a convectorului [ kW ]

2.5. Restricţii de utilizare:
2.5.1. Restricţiile de utilizare a căror nerespectare este impermisibilă conform 
condiţiilor de securitate, şi a căror nerespectare poate duce la scoaterea din 
funcţiune a aparatului, sunt prezentate în tabelul 1.  

Valori limită
parametri

Dispozitive de verificare

Consecinţele
depăşirii valorilor

limită ai parametrilor

1. Se simte miros de gaz 
    în incintă (concentraţia
    gazului >1%)

Cu ajutorul organelor
senzitive, vizual, analizor
de gaz portabil

Explozia amestecului
gaz-aer

2. Presiunea de lucru a
    gazului în amonte de
    aparat >3,3 kPa

Vizual, analizor de gaz
portabil Flacăra se stinge

3. Nu este dozat aer
    pentru amestec

Vizual Flacăra nu este cu
ardere completă

Tabel 1.
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3. 1.CARACTERISTICI TEHNICE

3.1. caracteristici tehnice şi dimensiuni sunt prezentate în tabelul 2. 

KARPATY 

2,2

KARPATY 

3

KARPATY 

4

KARPATY 

5

1. Putere termică nominală kW 2,2 3 4 5

2. Presiune nominală în
    amonte de aparat Pa

3. Presiune nominală
    la arzătorul principal Pa 900 900 850 900

4. Presiune nominală la
    intrare în supapă/ventil Pa

5. Interval de temperaturi ale
    incintei încălzite în cazul
    dotării cu blocul de
    comandă automat
    ESTCO MP7

ºC

6. Dimensiuni de gabarit
    (maxim)

Lungime
(fără racord la coş)

Lăţime 459 539 634 714

Înălţime

7. Masa (maxim) kg 18,5 21,4 23 26,5

8. Diametru racord
    gaz metan inch

9. Randament % 90 90 88 88

10. Consum nominal
      de gaz metan m3/óra 0,25 0,33 0,46 0,65

11. Volumul încăperii ce se
      poate încălzi cu aparatul m3 55 75 100 125

Előírás

1800-3300

3300

13 - 38

240

590

mm

G 1/2

Denumire u.m.

Tabel 2.
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4. Mod de livrare, accesorii

4.1. În tabelul următor se prezintă modul de livrare şi accesoriile aparatului.

5. Prescripţiile reglementărilor de securitate

5.1. Acest aparat trebuie instalat conform legislaţiei referitoare în vigoare, numai în 
incintă aerisibilă corespunzător. Pentru utilizarea în siguranţă, şi pentru 
menţinerea în stare corespunzătoare a aparatului este răspunzător 
proprietarul.

5.2. Pentru prevenirea accidentelor, şi pentru menţinerea în stare de funcţionare 
corespunzătoare a aparatului:

ESTE INTERZIS!
1. A se utiliza aparatul de către persoane care nu au fost instruite referitor la regulile 

de securitate, şi cărora nu s-a prezentat structura, şi principiul de funcţionare al 
aparatului, respectiv care nu au împlinit 18 ani.  

2.A se utiliza aparatul în caz de scurgeri de gaze sau de gaze arse datorită 
neetanşeităţii îmbinărilor aparatului.

3.A se utiliza aparatul cu flacăra în exterior, sau detaşată de arzător.
4.A se utilizarea flăcără deschisă pentru verificarea scurgerilor de gaz. 
5.A se utiliza aparatul având blocul de comandă automată defectă.
6.A se demonta, a se repara, sau a se modifica blocul de comandă automată.
7.A se utiliza aparatul fără învelişul montat.
8.A se aşeza corpuri străine pe învelişul aparatului, sau uscarea rufelor pe acesta.
9.A se lăsa deschis robinetul de gaz al aparatului nefuncţionând.

10.A se depozita la distanţă mai mică de 0,5 m de aparat a materialelor inflamabile.

Convectoare pe gaz Optimus

Denumire Cantitate
Aparat de încălzire 1

Lista accesoriilor
Ramă de fixare accesorii de perete 1
Racord conductă 1
Grilă protecţie 1
Conductă

 

1
Şnur termoizlant

 

1
Şurub M10x40

 

3
Piuliţă M10-6H.5.019

 

3
Şaibă 10.01.19

 

3
Diblu plastic

 

7
Şurub M6x70

 

7
Manualul

 

utilizatorului

 

1
Ambalaj aparat

 
1

Ambalaj accesorii de perete
 

1
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5.3. În cazul observării unor scurgeri de gaze, închideţi imediat robinetul de gaz, 
aerisiţi încăperea, şi contactaţi telefonic serviciul deranjamente gaze. Până la 
sosirea acestuia şi până la oprirea scurgerilor de gaze nu efectuaţi lucrări cu foc, 
operaţii ce provoacă scântei (nu aprindeţi, sau stingeţi iluminatul electric, nu 
utilizaţi aparate cu gaz sau electrice, nu faceţi foc, etc.). 

5.4. În cazul utilizării unui aparat defect, sau nerespectarea regulilor de utilizare ale 
aparatului se pot acumula cantăţi periculoase de monoxid de carbon care pot 
periclita viaţa.
Primele semne ale intoxicaţiei cu monoxid de carbon:
а)Durere de cap, creşterea ritmului cardiac, acufene,slăbiciune generală,

 greaţă, dificultăţi respiratorii (neajunsurile funcţiilor respiratorii).
b)Intoxicatul poate să-şi piardă cunoştinţa.
Acordarea primului ajutor:
- se scoate cel intoxicat la aer liber
- se eliberează de vestimentaţia prea strâmtă
- se aspiră olfactiv amoniac
- se culcă cel intoxicat pe suprafaţă orizontală netedă în poziţie laterală stabilă
- se acoperă cu pătură călduroasă
- dacă intoxicatul nu respiră, se execută respiraţie artificială până la sosirea

 medicului. 

6. Structura şi funcţionarea aparatului

6.1. Aparatul are în componenţă schimbătorul de căldură, blocul de comandă 
automată, arzătorul principal, învelişurile, conductele de evacuare gaze arse, 
respectiv de alimentare cu aer, grila de protecţie, şi organele de asamblare.

6.2. Schimbătorul de căldură este dotat cu cameră de ardere închisă, sistem de 
conducte pentru evacuarea gazelor de ardere cu evacuare în gura de eliminare a 
gazelor arse, cu canale pentru alimentarea cu aer, şi cu geam/vizor pentru 
observarea procesului de ardere. Arzătorul principal asigură arderea, şi 
încălzirea schimbătorului de căldură. 

6.3. Amestecul de aer-gaz al arzătorului principal este aprins de flacăra de veghe. 
Învelişul acoperă toate subansamblele aparatului. Admisia de aer este reglată 
astfel ca să se poată realiza încălzirea, iar aerul cald produs este distribuit în mod 
uniform. Unele componente ale învelişului sunt de temperatură ridicată, astfel cu 
trecerea anilor de utilizare se poate schimba culoarea suprafeţei lor.

6.4. Conducta gazelor arse asigură eliminarea acestora în atmosferă, iar cea de 
admisie al aerului permite alimentarea arderii cu aer din atmosferă. 

6.5. Grila de protecţie împiedică stingerea flăcării din cauza vântului puternic. Blocul 
de comandă automată asigură alimentarea cu amestec combustibil a arzătorului 
principal la funcţionarea automată, funcţie de temperatura dorită în incinta 
încălzită, asigurând următoarele funcţii de securitate: 
- admite alimentarea cu gaz doar dacă arde flacăra de veghe
- opreşte alimentarea cu gaz a arzătorului principal când nu arde flacăra de

 veghe, sau nu este tiraj corespunzător 
- opreşte alimentarea cu gaz a arzătorului principal în timpul aprinderii flăcării de

 veghe 
- blochează alimentarea cu gaz la oprirea aparatului. 

6.6. Funcţionarea aparatului: căldura cedată prin arderea gazului este preluată de 
schimbătorul de căldură, apoi de la pereţii acestuia pe cale convectivă căldura 
este cedată aerului din incinta de încălzit. 
Aparatul funcţionează în regim automat, şi nu necesită supraveghere 
permanentă. 
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7. 1.Instalarea aparatului

7.1. 1.1 Instalarea, punerea în funcţiune, întreţinerea, şi reglarea aparatului se 
poate face doar de personal autorizat, conform proiectului de execuţie al 
instalaţiei aprobat şi avizat de furnizorul de gaze,  având în vedere 
reglementările legislaţiei referitoare în vigoare. Aparatul se instalează pe un 
perete exterior având grosimea între 200 şi 600 mm, respectându-se 
următoarele distanţe de montaj:
- între pereţii laterali ai aparatului şi pereţii incintei să fie minim 200 mm 
- între pardoseală, şi partea inferioară a aparatului să fie cel puţin 100 mm 
- între partea superioară a aparatului, şi pervazul geamului din material

 inflamabil (lemn, sau altele) să fie minim 100 mm.

7.2. Conductele de eliminare gaze arse, şi de alimentare cu aer sunt dimensionate 
pentru pereţi având grosimea de maxim 600 mm. Capetele conductei de 
evacuare gaze de ardere trebuie să depăşească cu cel puţin 61 mm capetele 
conductei de aspiraţie aer (vezi figura) deci lungimea acestor conducte se va 
debita la dimensiuni corespunzătoare.
Aparatul se poate monta şi pe perete mai subţire de 400 mm, dar în astfel de 
cazuri fabricantul nu garantează încălzirea încăperii la valorile de temperatură 
date în prezentul manual, deoarece prin pereţii mai subţiri sunt pierderi de 
căldură mai mari.   

7.3. Paşii de urmat recomandaţi în vederea instalării aparatului:
- Dezambalare
- Îndepărtarea învelişului
- Aşezarea aparatului lângă perete în locul instalării, respectând cele de la 

punctul 7.2, totodată însemnându-se poziţiile găurilor pentru conducte şi 
pentru fixare

- Se va executa o gaură circulară cu diametrul de 160 mm cu înclinare spre 
exterior (Fără ca structura de rezistenţă a clădirii să fie afectată!)

- Pentru protecţia contra apei de ploaie partea inferioară a grilei exterioare se 
va aşeza la cel puţin 30 cm peste nivelul trotuarului / solului

- În locul flanşei triunghiulare a elementului de fixare a aparatului se va 
îndepărta tencuiala

- Conducta elementului de fixare se întroduce în gaură până la refuz, se 
aşează în poziţie cu ajutorul unui boloboc (muchia inferioară a triunghiului să 
fie orizontală), se pune semn pe perete în locul găurilor de fixare ce urmează 
a fi executate

- Se scoate elementul de fixare din perete, şi în locurile marcate anterior se 
execută găurile şuruburilor de fixare

- Se întroduc cele trei şuruburi în elementul de fixare cu filetul spre aparat, şi 
se fixează cu cele trei piese de fixare

- Se reîntroduce conducta elementului de fixare în gaură şi se fixează de 
perete cu ajutorul şuruburilor în găurile anterior executate

- Rostul rămas între gaură şi conducta de evacuare se etanşează cu mortar. 
Nu se va utiliza gips!

- Se întroduce elementul exterior al elementului de fixare în gaură (dinspre 
exterior), se poziţionează, şi se fixează de partea interioară cu şurubul de 
fixare livrat

Convectoare pe gaz Optimus
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- În exterior se montează grila de protecţie, şi se fixează în ramă cu ajutorul 
ştifturilor livrate

- Pe racordul de evacuare a gazelor arse a aparatului se montează conducta 
de evacuare

- Se montează inelul de etanşare (fără a se roti) în canelura elementului de 
fixare (la montarea aparatului se va verifica poziţia corectă a acestuia)

- Se aşează aparatul pe şuruburile de susţinere, şi-l fixăm de element utilizând 
şaibe şi piuliţe având grijă ca etanşarea sus amintită să rămână în poziţie 
corespunzătoare pentru a etanşa perfect

- Înainte de strângerea finală a piuliţelor se verifică poziţia orizontală respectiv 
verticală a muchiilor corespunzătoare ale aparatului

- Dacă nivelul grilei exterioare măsurată de la trotuar sau sol este sub 2 m, 
trebuie asigurată protecţie antivandalism (din tablă cu orificii de minim 35 
mm)

8.PREGĂTIRE PENTRU PUNERE ÎN    
FUNCŢIUNE, ŞI REGLAJE

Pregătirea pentru punerea în funcţiune a aparatului se face de către personalul 
instruit şi specializat al unei firme autorizate în acest sens

8.1. Înainte de punerea în funcţiune a aparatului este necesară:
- Verificarea integrităţii aparatului
- Verificarea: modului de instalare, a sistemului de alimentare cu gaz respectiv

 de evacuare a gazelor arse, a conductelor de gaz, şi etanşeitatea acestora 
8.2. Punerea în funcţiune a convectoarelor livrate cu bloc de comandă automat
 ESTCO MP7, se face urmând următorii paşi:

- Se deschide robinetul de gaz din amontele aparatului
- Ţinând apăsat butonul arzătorului de veghe/aprindere (notat cu flamă roşie) 

apăsaţi butonul piezoelectric (notat cu o stea) – pentru producerea scânteilor 
– până când se aprinde flacăra de veghe/aprindere

- Ţineţi apăsat butonul făcării de veghe/aprindere timp de 30 de secunde, 
eliberaţi-l şi asiguraţi-Vă că există flacără. Dacă s-a stins flacăra repetaţi 
operaţia.

- Valoarea de temperatură dorită se poate regla rotind butonul „K” în poziţie 
corespunzătoare.

-  Pentru a opri aparatul se apasă butonul „STOP” notat cu un punct alb. Astfel 
se opreşte alimentarea cu gaz a arzătorului de veghe/aprindere, şi a 
arzătorului principal. Trebuie închis şi robinetul de gaz din amontele 
aparatului.

- La o nouă pornire aparatul va funcţiona la valoarea de temperatură reglată 
anterior, dar această valoare se poate regla rotind butonul „K”.

- Trebuie verificată etanşeitatea racordurilor de gaz cu aparat portabil sau cu 
spray special.

- Se opreşte aparatul
- Se montează la loc învelişul

Convectoare pe gaz Optimus
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În continuare aparatul poate funcţiona doar cu învelilşul montat. După 
oprirea aparatului acesta se poate porni din nou după cel puţin 5 minute (timp 
necesar pentru autoventilare).

8.3. Utilizatorul trebuie instruit în legătură cu regulile referitoare la utilizarea în 
siguranţă a aparatului, şi trebuie să le poată aplica practic. 

8.4. Certificatul de garanţie trebuie completat. 

8.5. Situaţii de urgenţă: 
8.5.1. În situaţii de urgenţă aparatul se opreşte automat, sau prin acţionare 
manuală. 
8.5.2. Situaţiile de urgenţă în care oprirea se face automat: 
- Stingerea flăcării de veghe/aprindere 
- Lipsa alimentării cu aer pentru ardere 
8.5.3. 1.1.1La stingerea flăcării de veghe/aprindere blocul de comandă 
automat în maxim 60 secunde opreşte alimentarea cu gaz a celor două 
arzătoare (de veghe/aprindere, şi principal).
8.5.4. 1.1.1Situaţii de urgenţă în care oprirea se face prin acţionare manuală: 
- Scurgeri de gaz în încăpere, şi pericol de explozie
- Pericol de incendiu
8.5.5. Dacă se simte miros de gaz şi în caz de pericol de explozie trebuie închis 
robinetul de gaz din amontele aparatului. 
8.5.6. În caz de pericol de incendiu trebuie închis robinetul de gaz din amontele 
aparatului, şi se iau măsuri pentru prevenirea incendiului, sau stingerii focului. 

Buton reglare
temperatura „K”

Start Stop
Buton

aprindere
piezoelectric

Convectoare pe gaz Optimus
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1.Înveliş 10. Arzător principal
2.Perete spate 15. Ramă grilă protecţie
3.Conductă trecere 16. Conductă interioară admisie aer

admisie aer 17. Grilă protecţie
4.Bloc de comandă 18. Conductă interioară eliminare gaze arse

automat 19. Prag apă
5.Placă protecţie 20. Inel de etanşare
6.Vizor control flacără 21. Ştift (4 buc.)
7.Schimbător de 22. Şurub autofiletant

căldură 23. Şurub pentru lemn 6x70 (7 buc.)
8.Senzor de căldură 24. Diblu material plastic
9.Arzător 26. Piuliţă

veghe/aprindere 27. Şaibă

8.6 COMPONENTELE APARATULUIŞI INSTALAREA LA LOCUL UTILIZĂRII

Tip L L1 L2 Masa kg

KARPATY Optimus 2 469 245 400 19

KARPATY Optimus 3 539 285 480 22

KARPATY Optimus 4 634 332 575 24

KARPATY Optimus 5 714 372 655 26
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8.7. 1.1 Montarea conductelor de aspiraţie aer



9. ÎNTREŢINERE-MENTENANŢĂ

9.1. Supravegherea funcţionării aparatului este datoria proprietarului. Acesta 
trebuie să menţină aparatul curat, în stare perfectă de funcţionare, cu 
respectarea prescripţiilor prezentului manual.
Este recomandat ca periodic (când aparatul este oprit) să fie şterse 
schimbătorul de căldură, şi învelişul cu cârpă umedă, apoi cu una uscată pentru 
ca praful depus să nu fie ars pe aceste suprafeţe ale aparatului.

9.2. Verificările tehnice periodice (VTP) şi lucrările service trebuie executate (contra 
cost) bianual de personal specializat a unei firme autorizate în acest sens. 
Cu aceste ocazii se execută lucrările:
- verificarea căilor de aer şi de gaze arse (să nu existe depuneri, astupări, etc.)
- curăţirea canalelor, şi a camerei de ardere
- curăţirea orificiilor duzelor arzătorului principal, şi al celui de veghe/aprindere 
- verificarea etanşeităţii tuturor racordurilor / îmbinărilor
- funcţionarea blocului de comandă automat în stări de avarie

10.DEFECŢIUNI POSIBILE, ŞI MODURI DE
 REMEDIERE

10.1.Construcţia aparatului asigură funcţionarea pe timp îndelungat a acestuia. 
Însă pe durata funcţionării se pot ivi defecţiuni ale căror cauze probabile şi 
modul de remediere este prezentat în tabelul 4. 

11. TRANSPORT, ŞI DEPOZITARE  

11.1.Aparatul poate fi transportat cu orice tip de vehicul destinat în acest scop, 
respectâdu-se regulile de transport referitoare la acel vehicul în ceace priveşte 
prevenirea deteriorărilor mecanice şi protecţia contra factorilor atmosferici.
Aparatul trebuie fixat corespunzător pe mijlocul de transport.
Încărcarea şi descărcarea trebuie făcută fără şocuri, smucituri, şi lovituri, 
pentru a se asigura integritatea aparatului. 

11.2.Depozitarea aparatului trebuie făcută în ambalajul original al producătorului, în 
poziţie verticală (inscripţionat pe ambalaj)

11.3.Nu se perimte depozitarea aparatului împreună cu materiale chimice active, 
sau în imediata apropiere a acestora.
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Tabel 4.

Tip defecţiune Cauza probabilă Mod de remediere
1. Scurgeri de gaz (miros 
de gaz în încăpere)

1. Racordurile nu sunt etanşe 1. Se repară de specialist

2. Nu se formează scântei

1. Element piezo defect 1. Se repară de specialist
2. Învelişul ceramic al 
electrodului deteriorat

2. Se înlocuieşte electrodul

3. Cablu sau contact rupt / defect

3. Se verifică integritatea 
cablului, şi a contactului la 
locul conexiunii. Se 
remediează contactul sau se 
reface legătura.

3. Nu se aprinde flacăra la 
arzătorul de 
veghe/aprindere

 

1. Robinet de gaz închis, nu este 
alimentare cu gaz

1. Se deschide robinetul

2. Butonul de pornire nu este 
ţinut apăsat până la refuz

2. Butonul trebuie apăsat 
până la refuz

3. S-a acumulat aer în conducta 
arzătorului 

 

3. Eliminaţi aerul ţinând 
apăsat butonul de pornire 1-
1,5 minute, apoi peste 5 
minute încercaţi din nou să 
aprindeţi flacăra

4. Sunt depuneri de impurităţi pe 
duza arzătorului

 

4. Se repară de specialist 

4. Se stinge flacăra 
arzătorului de 
veghe/aprindere la 
eliberarea butonului de 
pornire

 

1. Nu se aprinde flacăra la acest 
arzător 

 

1. Se repară de specialist
(senzorul elementului termic 
se aşează în zona flăcării de 
veghe)

2. Contact defect

 

la elementul 
termic 

 

2. Se repară de specialist

3. Element termic defect

 

3. Se repară de specialist
5. Nu se aprinde flacăra la 
arzătorul principal

 

1. Duza arzătorului s-a astupat 1. Se repară de specialist

6. Nu este stabilă /se 
stinge flacăra la cele două 
arzătoare 

 

1. Instalare greşită a aparatului 
pe perete (aspiraţie aer fals)

1. Se repară de specialist

7. Flacără detaşată de 
arzătorul principal

 

1. Consum ridicat la arzător

1. Se repară de specialist 
(prin reglarea presiunii 
nominale a gazului la 
arzătorul principal)

8. Ardere incompletă 
(producere de funingine, 
flacără galbenă

1. Cantitate insuficientă de aer 
pentru ardere

1. Se curăţă conducta de 
gaz, şi căile gazelor de 
ardere de funinginea, şi 
impurităţile depuse 

9. Aparatul nu încălzeşte 
încăperea în regimul de 
funcţionare prescris

1. Senzorul de temperatură al 
blocul de comandă automat nu 
este în poziţie de funcţionare 

1. Amplasaţi senzorul de 
temperatură pe peretele din 
spate
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12. GARANŢII ALE PRODUCĂTORULUI

Producător                                     Vânzător                                      Cumpărător

CONDIŢII DE GARANŢIE

I. CONDIŢII GENERALE

1. Cumpărătorul este obligat să verifice împreună cu
 

 
 
 
 

vânzătorul dacă ambalajele conţin toate elementele şi

accesoriile menţionate în factură şi dacă acestea se află în

stare bună. De asemenea, la punerea în funcţiune şi pe

toată durata de viaţă a aparatului este necesară existenţa

instrucţiunilor de instalare şi de utilizare şi a documentelor

enumerate la pagina 2.
2.  Termenul de garanţie începe la data punerii în funcţiune.

Dacă apar defecţiuni majore care duc la întreruperea

funcţionării aparatului şi care sunt înscrise corespunzător
în acest certificat de garanţie, termenul de garanţie se

prelungeşte cu perioada de întrerupere a funcţionării

menţionată.
3. G aranţia aparatului este condiţionată de punerea in 

 funcţiune a acestuia numai de către o firmă autorizată

I.S.C.I.R. şi se va face contra cost.
4. Firma de service autorizată şi agreată este obligată să     

realizeze punerea în funcţiune a aparatului menţionat

în factură.  Aceasta nu este răspunzătoare pentru

restul instalaţiei sau pentru racordarea la gaz,

electricitate, priza cu împâmântare, instalaţia de

evacuare a gazelor de ardere, etc.
5.  Dacă în perioada de garanţie apar defecte de material  

sau de fabricaţie, acestea vor  fireparate gratuit, dacă se

dovedeşte că sunt imputabile producătorului,
6.  Garanţia acoperă produsul şi toate părţile sale  

componente, înţelegându-se prin aceasta repararea sau

 furnizare gratuită a oricărei piese care reprezintă defecte
de fabricaţie.
7. Durata medie de utilizare a produsului este de 10 ani în    

cazul utilizării corecte (in conformitate cu instrucţiunile de

utilizare şi cele referitoare la operaţiile curente de

întreţinere) şi al utilizării pieselor de schimb şi a

componentelor având origine agreată de producător
8.  Cumpărătorul beneficiază dc dreptul la garanţie pentru 

conformitatea produsului şi de drepturile aferente acesteia,

în condiţiile Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor

şi garanţiile asociate acostora, cu modificările ulterioare.

Aceste drepturi ale cumpărătorului nu sunt afectate de

termenii şi condiţiile prezentei garanţii comerciale.

II.  LIMITELE GARANŢIEI

1.  Prezenta garanţie exclude:

-  instalarea incorectă efectuată de personal neautorizat  

producătorului sau vânzătorului;

-  deteriorările provocate aparatului independent de culpa 

-  delerioarea în timpul transportului sau în timpul instalării;

sau necorespunzătoare cu instrucţiunile de instalare şi cu
legile, normativele şi dispoziţiile in vigoare;

-  instalaţiile electrice, dc gaze, etc., necorespunzătoare;

  
 electricitate precum şi datorate descărcărilor electrice.

- întreţinerea incorectă;
-  utilizarea altor combustibili decât cei menţionaţi în

instrucţiunile de utilizare a aparatului sau utilizarea unor

 combustibili care au alte proprietăţi decât cele din

standardele şi normativele în vigoare;
-  ineficienta instalaţiei de evacuare a gazelor de

ardere;
-  utilizarea aparatului într-un mediu umed, coroziv sau cu

 praf;
 

-  intervenţii efectuate de personal neinstruit sau neautorizat;
- defecte apărute în urma supunerii accidentale sau nu la

supratensiuni din partea reţelei de alimentare cu

2. G aranţia încetează atunci când:

 este efectuată de personal neautorizat.

-  aparatul a fost instalat sau pus în funcţiune de o persoană

neautorizată;
-  aparatul a fost depozitat în condiţii necorespunzătoare

 (temperaturi foarte scăzute, umiditate mare, ploaie, vânt,

  etc)
-  instalarea şi prima punere în funcţiune a aparatului nu

 respectă prevederile normativelor I.S.C.I.R. în vigoare sau

III. P REVEDERI OBLIGATORII PENTRU TEHNICIANUL 

CARE REALIZEAZĂ SERVICE-ul

 ale producătorului.

-  reglarea aparatului conform caracteristicilor instalaţiei şi

 verificarea dacă acesta funcţionează conform parametrilor

normali, cu completarea formularului C1, tipizat de
I.S.C.I.R. şi emiterea LIVRETULUI APARATULUI conform

  cu prescripţia PT-A1 / 2002;
-  instruirea clientului în vederea utilizării aparatului;
- tehnicianul care efectuează service-ul este obligat să nu

pună în funcţiune aparatul dacă instalaţia nu corespunde

 normei I.S.C.I.R. PT-A1 / 2002 şi instrucţiunilor de utilizare

V. PREVEDERI OBLIGATORII PENTRU CUMPĂRĂTOR

 

 comercială acordată de acesta.

-  cumpărătorul trebuie să verifice dacă datele din certificatul

 de garanţie, din procesul verbal de recepţie şi punere în

 funcţiune (inclusiv formularele de la punctul C) sunt

corecte şi complete. De asemenea, acesta trebuie să

verifice dacă datele completate in tabelul pentru

  intervenţiile în timpul perioadei de garanţie sunt corecte.

-  cumpărătorul declară că acceptă toate clauzele din

 prezentul certificat de garanţie, că va respecta în întregime

 instrucţiunile de instalare şi utilizare a aparatului, că a

 constatat că aparatul corespunde cu datele din factură, că

 la cumpărare aparatul era complet şi se afla în stare bună

 şi că a luat cunoştinţă de recomandările producătorului, şi 
că va respecta instrucţiunile şi procedura stabilită de către

 distribuitor (vânzător) pentru a beneficia de garanţia
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CONDIŢII PENTRU “PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE” (PIF) 
Şl AUTORIZAREA FUNCŢIONĂRII

 Factura de cumpărare si certificatul de garanţie şi   
conformitate (tip, cod, serie şi distribuitor trebuie să
corespundă cu cele de pe echipament).

□ 

□ 

□ 

     Gaze/27.02.2004).

Proiectul instalaţiei de gaze naturale autorizat de un
 instalator autorizat de ANRGN, în cazul combustibilului
gazos gaze naturale, sau de MLPTL ori MLPAT, în
cazul combustibilului gazos GPL şi concordanţă -
(dosarul preliminar care conţine schiţa izometrică).
Proces verbal de punere în funcţiune a instalaţiei de
 utilizare a gazelor naturale cu precizarea debitului de
gaz prevăzut pentru aparat (anexa 6 din Normativ

Filtru stabilizator de gaz (regulator de presiune cu 

Avizul pentru energie electrică (sau ultima factură).

 baie, closet, dormitor, sau încăperi cu pericol mare 

Două robinete pe ţeava de alimentare cu gaze ale 

Tipul încăperii (este interzisă montarea aparatului în

aparatului.

filtru) la intrarea în aparat.

de incendiu).

□ 
□ 

□ 

□ 

 în lateralul centralei la o distanţă maximă de 0,5 m.

 

Este interzisă montarea unei ţevi de cupru pe
 alimentarea de gaz.
Se verifica existenţa unui racord rigid de gaz între
 aparat şi reţeaua de gaz .
Duzele arzătorului corespund tipului de gaz utilizat.
La funcţionarea cu GPL este interzisă alimentarea de
 la butelii individuale de GPL
Suprafaţa vitrată de explozie (fereastra):

2 3
b.  S=0.03mla 1 1m  construcţii din beton;

2 3
a.  S=0.05m la 1m construcţii din cărămidă;

c.  Pentru cazul în care geamurile au o grosime
 mai mare de 4mm sau sunt de construcţie specială
 (termopan) se vor monta obligatoriu detectoare
 automate de gaze cu limita inferioară de sensibilitate
 2% metan în aer care acţionează asupra robinetului
de închidere a conductei de alimentare cu gaze

 naturale al arzătorului;
2 3

d.  S=0.02 m  la 1m  în cazul utilizării detectorului
 de gaze.

Se verifică legarea corectă a echipamentului la

 lucru şi a nulului de protecţie, existenţa tensiunii 
 instalaţia electrică, respectarea fazei, a nulului de

nominale de alimentare, precum şi poziţionarea prizei

Este interzisă utilizarea de prelungitoare.

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Se verifică etanşeitatea circuitelor de gaze

Distanţa minimă de montare a tubulaturii de evacuare a
 gazelor arse faţă de cel mai apropiat obstacol în faţă
este de 2 metri
Ȋnălţimea minimă de montare a tubulaturii de evacuare a
 gazelor arse faţă de sol este de minim 1,8 metri în
 spaţiile publice sau 0.5 metri în alte spaţii.
Aparatul corespunde utilizării pentru care a fost instalat.

□ 

□ 

□ 

Ȋn cazul neîndeplinirii uneia din condiţiile de mai 
sus se procedează conform “Procedurii

 neîndeplinirii condiţiilor tehnice” şi se opreşte
 centrala termică până la remedierea
neconformităţilor.

□ 

□ 



Convectoare pe gaz Optimus



Convectoare pe gaz Optimus

R
O

M
Â

N
A



                                                    
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Nr.14011012

A) Emitent: Hun K3 Kft. H-1213 Budapest, Puli sétány 21. Hungary

B) Producător: ATONMASH

Ukrajna, 31000, Khmelnitska oblast, Krasyliv, Tsentralnaya str. 16. 
Importator: HUN K3 Kft. H-1213 Budapest, Puli sétány 21. Hungary

      Distribuitor: S.C. CALOR S.R.L.
Bucuresti, Str. Progresului 30-40, sector 5, cod 050695 Romania 

C) Destinaţie, domeniu de utilizare: convector pe gaz cu camera de ardere 
închisă, pentru încălzirea locuinţelor sau clădirilor publice

D) Tip/denumire: familia deconvectoare Karpaty Optimus 2-3-4-5
Data fabricaţiei/nr serie fabricaţie: pe etichetă produs

E)   Baza de emitere Certificat de conformitate:
Certificatul de examinare de tip:
TECHNICKY SKÚSOBNY ÚSTAV PIESTANY No.:111299051 
ATONMASH conform standardelor 2009/142/EC; EN 613:2000, A1:2003

F) Produsul curespunde următoarelor specificaţii: 
- Clasa de eficienţă: 1
- Tip aparat: C11
- Categorie: II2HS3B/P
- Ventil gaz: ESTCO MP7 automatika
- Tip gaz: Földgáz H
- Presiune gaz: G 18-33 mbar
- Putere maximă (kW) 2,2; 3; 4; 5;
2009/142/EC; EN 613:2000, A1:2003; ТУ У 29.7-30808912-001.2005

G) Condiţii de transport/depozitare: în loc acoperit, în poziţie verticală, pe două 
nivele

H) Îndrumar de utilizare şi funcţionare: conform prewzentului manual

I) Se poate comercializa: până la patru ani după fabricaţie

J) Ambalaj: în cutie din carton ondulat

L)   Numar fabricatie: …………………………………….                                                                                                                                                                            

 
                                             

Hunk3 Kft.
H-1214 Budapest, Vénusz u.21.
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