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ŞEMINEU CU LEMNE ÎNCASTRAT,  

CU CĂMAŞĂ DE APĂ DIN OŢEL CU UŞĂ DE PROTECŢIE 
 

SAMSON 120PW 
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VĂ MULŢUMIM PENTRU ALEGEREA PRODUSULUI NOSTRU 

 

ÎNAINTE DE INSTALAREA ŞI UTILIZAREA PRODUSULUI ESTE EXTREM DE 

IMPORTANT SĂ CITIŢI INSTRUCŢIUNILE DE INSTALARE ŞI UTILIZARE 

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Tipul şi numărul modelului:   SAMSON 120PW 

Puterea termică nominală:   19,49 kW 

Puterea termică a sistemului de apă:  13,14 kW 

Puterea pentru încălzirea camerei:  6,35 kW 

Presiunea maximă de lucru a apei:  1 bar 

Greutate:     163 Kg 

Tiraj mediu necesar şemineului la puterea termică nominală: 12 ± 2 Pa 

Volumul mediu al gazelor de ardere:  21,43 g/s 

Temperatura medie a gazelor de ardere în conducta de tiraj:  283 °C 

Volumul cămăşii de apă:   21 l. 

 

 

1. Vedere din lateral   2. Vedere din faţă   3. Vedere de sus 

 

 
 

T
ab

el
u
l 

d
im

en
si

u
n
il

o
r 

Nr. Semnele schiţelor Dimensiune  

1 A 610 mm 

2 B 850 mm 

3 C 510 mm 

4 D 690 mm 

5 E – ieşirea conductei gazelor de ardere Dn200 

6 F 340 mm 

7 G 295 mm 

8 H 550 mm 

9 I 250 mm 

10 J 440 mm 

11 K 520 mm 

12 L 320 mm 

13 M 200 mm 

14 N 20 mm 

13 O 270 mm 

14 1 – conector de conductă 1" – cu filet mamă  1" 

15 2 - conector de conductă 1/2" - cu filet mamă 1/2 " 

16 3 – bucşă de imersie Dn8 
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Şemineul trebuie să fie instalat şi utilizat în conformitate cu prevederile următoarelor norme naţionale 

şi europene, precum şi cu reglementările locale, cu modificările ulterioare: 

Norme poloneze armonizate: Dispozitive încastrate inclusiv focuri deschise cu combustibili solizi – 

Cerinţe şi metode de testare (PN-EN 13229:2002, PN-EN 13229:2002/A1:2005, PN-EN 

13229:2002/A2:2006, PN-EN 13229:2002/AC:2007). 

Norma poloneză: Tehnologia încălzirii şi a căldurii: Protejarea instalaţiilor de încălzire a apei în 

sistemele deschise: Cerinţe (PN-B – 02413:1991). 

Norma poloneză: Şeminee, tiraj şi conducte de ventilaţie construite din cărămidă: Cerinţe tehnice şi 

testarea pentru aprobare (PN-B – 10425:1989). 

Norma poloneză: Tehnologia încălzirii şi a căldurii: Protejarea instalaţiilor de încălzire a apei în 

sistemele închise cu rezervoare sub presiune: Cerinţe (PN-B – 02414:1999). 

Legea din 7 iulie 1994. Legea construcţiilor (Dziennik Ustaw din 2006, Nr. 156, elementul 1118, cu 

modificările ulterioare). 

Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne şi Administraţiei din 16 august 1999 referitor la 

condiţiile tehnice legate de utilizarea clădirilor în scop rezidenţial (Dziennik Ustaw Nr. 74, partea 

836). 

Regulamentul Ministerului Infrastructurii din 12 aprilie 2002 referitor la condiţiile tehnice ale 

clădirilor şi amplasarea acestora (Dziennik Ustaw Nr. 75, partea 690, cu modificările ulterioare). 

Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne şi Administraţiei din 21 aprilie 2006 referitor la 

prevenirea incendiilor la clădiri, structuri şi terenuri (Dziennik Ustaw din 11 mai  2006). 

 

IMPORTANT! REGLEMENTĂRILE LOCALE ŞI NAŢIONALE TREBUIE RESPECTATE! 

 

Pentru a asigura utilizare în condiţii de siguranţă a acestui dispozitiv de încălzire, vă recomandăm să 

solicitaţi informaţii suplimentare referitoare la reglementările obligatorii la Inspectoratul în Construcţii, 

Pompieri, specialişti în şeminee şi la biroul administraţiei locale. 

 

 

 

INSTALARE ŞI UTILIZARE 
 

1. Asamblarea şemineului încastrat 

 

Şemineul încastrat cu cămaşă de apă SAMSON 120PW este alcătuit din două elemente separate care 

necesită o grijă deosebită în timpul transportului. 

1.1. Panoul anterior ornamental (spatele şemineului) – o componentă ornamentală unică. Acest element 

trebuie să se sprijine de peretele posterior al şemineului, având o uşoară înclinaţie. 

1.2. Deflectorul (componenta superioară de protecţie) – o componentă unică, cu două limbi pe o parte. 

Limbile plăcii trebuie să fie orientate cu faţa spre uşă. Elementele care ies în exterior ale plăcii trebuie 

amplasate în nişele din corpul încastrat. Partea opusă trebuie să se sprijine pe componenta ornamentală. 

Peretele despărţitor protejează corpul încastrat şi sistemul de apă împotriva focului.  

 

2. Cerinţe legale 

 

Instalarea dispozitivului se supune cerinţelor Legii poloneze privind construcţiile şi Nomelor 

armonizate poloneze şi europene (enumerate mai sus). 

Regulamentul din 12 aprilie 2002 al Ministerului Infrastructurii privind condiţiile tehnice ale clădirilor 

şi amplasarea acestora (Dziennik Ustaw Nr. 75, partea 690, cu modificările ulterioare) prevede 

următoarele: 

Articolul 132. 1. Clădirea care, din cauza destinaţiei sale, necesită încălzire trebuie să fie echipată cu 

un sistem de încălzire sau alt echipament de încălzire, altul în afară de sobă, plită de bucătărie sau 

şemineu. 
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2. Sobele şi plitele de bucătărie care folosesc combustibili solizi sunt permise în clădiri cu trei etaje 

deasupra solului cu condiţia ca planul de dezvoltare fizică locală să nu specifice altceva; instalarea 

sobelor şi plitelor de bucătărie în clădirile destinate serviciilor medicale sau sociale, pentru copii şi 

tineret, pentru facilităţi de catering şi incinte destinate producţiei de alimente şi produse farmaceutice 

va necesita aprobarea unui inspector sanitar de stat cu competenţă în domeniu. 

3. Şemineele pentru lemn cu vatră deschisă sau şemineul închis încastrat poate fi instalat exclusiv în 

case unifamiliale din zone rezidenţiale, în locuri de recreere unifamiliale şi în clădiri joase pentru mai 

multe familii, în incinte în care (1) există o cubatură de 4 m
3
/kW din capacitatea termică nominală a 

şemineului, dar nu mai mică de 30 m
3
; (2) sunt respectate cerinţele referitoare la ventilaţie, conform 

prevederilor din Articolul 150, paragraful 9; (3) sunt echipate cu coloană de horn aşa cum este stipulat 

în Articolul 140, alineatele 1 şi 2, şi Articolul 145, paragraful 1; (4) asigură intrarea de aer în vatră cu 

(a) cel puţin 10 m
3
/h pentru 1 kW din capacitatea termică nominală a şemineului – pentru şeminee cu 

sistem închis, şi (b) garanţia unui flux de aer în camera de ardere de cel puţin 0,2 m/s – pentru şeminee 

cu sistem deschis. 

Articolul 133, alineatul 3: Instalaţia de încălzire a apei trebuie să fie protejată împotriva creşterii 

excesive de presiune şi temperatură aşa cum se stipulează în Normele poloneze corespunzătoare (vezi: 

Norma poloneză: Tehnologia încălzirii şi a căldurii: Protejarea instalaţiilor de încălzire a apei în 

sistemele deschise: Cerinţe (PN-B – 02413 : 1991). 

Articolul 140. 1. Hornurile (coloanele) din clădire, inclusiv ventilaţia, tirajul şi accesoriile de fum 

amplasate în pereţii clădirii, în interior, permanent legate de construcţia clădirii sau ridicate 

independent trebuie să aibă diametrul, înălţimea şi direcţia care să asigure un tiraj şi capacitate a 

debitului adecvate, şi acestea trebuie să respecte cerinţele specificate în Normele poloneze referitoare 

la cerinţele tehnice pentru coşuri şi de proiectare a acestora. 

2. Coşurile trebuie să fie etanşe şi să îndeplinească cerinţele specificate de Articolul 266. 

3.  Secţiunea transversală minimă sau diametrul minim al coşurilor construite din cărămidă cu tiraj 

prin gravitaţie precum şi al coloanelor de fum, trebuie să fie cel puţin 0,14 m; pentru şeminee de oţel 

încastrate, diametrul minim trebuie să fie de 0,12 m. 

4. Suprafaţa interioară a coloanelor de fum pentru gazele de ardere umede trebuie să fie rezistentă la 

efectele acestor tipuri de gaze. 

5. Coloanele hornurilor pentru ventilaţia cu ajutorul gravitaţiei trebuie să aibă o suprafaţă a secţiunii 

transversale de cel puţin 0,016 m
2
, iar dimensiunea minimă admisă a secţiunii transversale este de  

0,1 m. 

Articolul 141. Aplicarea următoarelor este strict interzisă: 

1) coloane de tiraj şi fum colective acţionate de gravitaţie, conform prevederilor Articolului 174, 

paragraful 3, 

2) sisteme colective de ventilaţie acţionate de gravitaţie, 

3) ventilatoare de evacuare individuale situate în anexele în care sunt instalate intrările coloanelor de 

tiraj. 

Articolul 142. 1. Coloanele hornurilor trebuie construite deasupra acoperişului pentru a asigura un 

tiraj fără probleme. 

2. Cerinţa specificată în alineatul 1 este considerată îndeplinită dacă ieşirile coloanelor hornurilor 

sunt instalate deasupra acoperişului în maniera specificată de Normele poloneze referitoare la 

hornurile din cărămidă. 

3. Este permisă amplasarea coloanelor de tiraj ale dispozitivelor acţionate cu gaz cu un sistem de 

ardere închisă în pereţii exteriori ai clădirilor, în baza condiţiilor specificate în articolul 175. 

Articolul 143. 1. În cazul clădirilor amplasate în zone cu sarcina datorată vântului de grad doi şi trei, 

aşa cum este specificat în Normele poloneze corespunzătoare, coloanele de fum şi de tiraj trebuie să fie 

acoperite cu dispozitive de protecţie a acestora împotriva tirajului invers, ceea ce face subiectul 

condiţiilor specificate în Articolul 146, alineatul 1. 

2. Capacele hornurilor, aşa cum sunt stipulate în alineatul 1, trebuie de asemenea amplasate şi în alte 

zone în care locul clădirilor şi topografia locală necesită acest lucru. 

3. Cerinţele specificate în alineatele 1 şi 2 nu se referă la vetrele şi camerele de ardere dotate cu 

dispozitive mecanice de evacuare a gazelor de ardere. 
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Articolul 144. 1. Pereţii care conţin coloanele hornurilor pot susţine tavanul în condiţiile în care 

cerinţele de siguranţă a construcţiei sunt în totalitate îndeplinite şi cu condiţia să nu fie cauzate 

scurgeri şi să nu fie compromis diametrul acestor coloane. 

2. Fundaţiile hornurilor, separate de structura clădirii cu ajutorul rosturilor de expansiune, nu vor 

susţine nicio sarcină a tavanului şi nu vor fi incluse în calculele de rezistenţă ale structurii clădirii. 

Articolul 145. 1. Sobele de bucătărie şi boilerele pentru combustibil solid, precum şi şemineele 

prevăzute cu vatră deschisă sau şemineele închise încastrate cu dimensiunea vetrei de până la 0,25 m
2 

pot fi conectate numai la o coloană de tiraj separată ce măsoară cel puţin 0,14 x 0,14 m sau cu 

diametrul de 0,15 m şi în cazul sobelor de bucătărie şi şemineelor profesionale cu o suprafaţă a vetrei 

mai mare, de cel puţin 0,14 x 0,27 m sau cu diametrul de 0,18 m. Pentru coloanele mai mari, cu 

secţiune transversală rectangulară, raportul părţilor trebuie să fie de 3:2. 

2. Sobele etanşe cu combustibil solid pot fi conectate la o singură coloană de tiraj care să măsoare cel 

puţin 0,14 x 0,14 m sau cu un diametru de 0,15 m, cu condiţia ca gurile de intrare să fie la cel puţin 1,5 

m una de alta şi să nu fie conectate mai mult de 3 sobe la aceeaşi coloană. 

3. Sobele, aşa cum sunt definite în alineatul 2, instalate la ultimul etaj, trebuie conectate la o coloană 

de horn separată. 

4. Dispozitivele pe gaz trebuie conectate la coloanele de tiraj în conformitate cu prevederile specificate 

în Articolele 174 şi 175. 

Articolul 146. 1. Ieşirile hornurilor trebuie să fie accesibile pentru curăţare şi inspectare periodică, 

luând în considerare prevederile Articolului 308. 

2. Coloanele de tiraj şi de fum trebuie echipate cu guri de curăţare şi respectiv inspectare şi cu uşi 

etanşe, iar dacă unde apar gaze de ardere umede, cu sistem de îndepărtare a picăturilor. 

Articolul 150 [...] 8. Instalarea unui dispozitiv care utilizează aer poate să nu reducă eficacitatea 

sistemului de ventilaţie utilizat în incinta respectivă. 

9. Ventilaţia mecanică a evacuării este interzisă în zonele cu vetre pentru combustibili solizi, lichizi sau 

gazoşi care necesită aer pentru ardere şi care utilizează sisteme de evacuare cu tiraj datorat gravităţii. 

10. Prevederile specificate în alineatul 9 nu se vor aplica în zonele unde sunt aplicate sisteme de 

ventilaţie a evacuării şi presiune echilibrate. 

Articolul 265. 1. Vatra trebuie amplasată pe o suprafaţă ne-inflamabilă de cel puţin 0,15 m grosime, şi 

0,3 m acolo unde se utilizează sobe de metal fără picioare. Podeaua inflamabilă din faţa uşii vetrei 

trebuie protejată cu ajutorul unui petic de material ne-inflamabil care să măsoare cel puţin 0,3 m în 

lăţime şi care să se extindă dincolo de cadrul uşii cu cel puţin 0,3 m. 

2. O vatră deschisă poate fi utilizată numai în incintele care nu există nici un pericol de explozie, şi la 

cel puţin 0,6 m depărtare de componente inflamabile ale clădirii. Dacă tavanul este realizat din lemn, 

un şemineu cu vatră deschisă trebuie să aibă o hotă realizată din materiale ne-inflamabile şi care să 

iasă în afară cel puţin 0,3 m de la marginea şemineului. 

3. O sobă din metal sau o sobă într-un cadru din metal, conductele de conectare şi gurile de curăţare 

trebuie separate de componentele inflamabile deschise ale clădirii la cel puţin 0,6 m, şi de elementele 

acoperite cu 25 mm de tencuială de ipsos sau de material echivalent la cel puţin 0,3 m. 

4. O sobă realizată din piatră, cărămidă sau teracotă şi alte materiale ne-inflamabile şi coloanele de 

tiraj şi de fum trebuie să fie separate de componentele inflamabile neacoperite ale clădirii la cel puţin 

0,3 m, şi de elementele acoperite cu 25 mm de tencuială de ipsos sau de material echivalent la cel puţin  

0,15 m. 

 

 

Nu suntem răspunzători pentru nicio instalare care nu s-a realizat în conformitate cu 

reglementările  locale. 
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3. Instalarea şemineului încastrat cu cămaşă de apă 

 

Un şemineu poate fi instalat în incinte cu suprafeţe utile de minim 12 m
2
. Peretele şi podeaua adiacente 

şemineului încastrat trebuie să fie realizate din materiale ne-inflamabile. Plăcile şemineului nu trebuie 

să se sprijine pe şemineul încastrat. 

Asiguraţi-vă că există o distanţă corespunzătoare (aproximativ 5 cm) între şemineul încastrat şi izolaţia 

termică a carcasei. Prin asigurarea unei ventilaţii bune, de exemplu circulaţia liberă a curentului de 

convecţie de la gura de aerisire la ieşire, şemineul va avea destul aer pentru răcirea şemineului 

încastrat. La instalarea şemineului încastrat, asiguraţi-vă că baza pe care se sprijină şemineul încastrat 

nu blochează circulaţia curentului de convecţie. 

La proiectarea plăcilor şemineului asiguraţi-vă că introduceţi o cameră de eliberare a presiunii care să 

protejeze tavanul de supraîncălzire. În acest scop dotaţi plăcile cu grătare de aerisire şi o izolaţie 

termică similară cu cea utilizată pentru placa de deasupra. 

Dată fiind dilatarea termică a fontei din care este realizat şemineul încastrat, prevedeţi rosturi de 

dilatare între cadrul din faţă al şemineului încastrat şi elementele de carcasă: aproximativ 1 cm pe laturi 

şi 3 cm deasupra. 

Laturile şemineului trebuie să fie realizate din materiale ne-inflamabile. Acolo unde sunt utilizate grinzi 

de lemn, asiguraţi-vă că acestea sunt izolate corespunzător. Temperatura grinzii din partea laterală a 

şemineului încastrat nu trebuie să depăşească 65 °C. 

Instalarea elementelor cămăşii de apă în sistemele deschise trebuie să fie realizate de personal 

profesionist autorizat, în sistem deschis, incluzând toate dispozitivele de siguranţă specificate în  

PN-B – 02413:1991. 

 

 

Cămaşa de apă a şemineului încastrat nu este proiectată să funcţioneze într-un sistem  

sub presiune închis. 

Instalarea elementelor pentru apă ale şemineului încastrat într-un  sistem sub presiune va duce la 

pierderea garanţiei. Fabricantul nu este răspunzător pentru nici o distrugere şi/sau defecţiune cauzată de 

o astfel de instalare. 

 

 

Dacă dispozitivul este instalat într-un sistem care, în timpul sezonului în care se utilizează încălzirea, 

nu este folosit în permanenţă, se recomandă utilizarea unui agent antigel special conceput pentru 

sisteme de încălzire centrale. Cămaşa de apă trebuie conectată cu sistemul de încălzire centrală cu 

ajutorul conectorilor cu filet. Se pot utiliza numai conducte din oţel sau cupru pentru a conecta cămaşa 

de apă la şemineul încastrat. Nu este permisă utilizarea conductelor din plastic deoarece agentul de 

încălzire poate depăşi 95°C, ceea ce poate conduce la deteriorarea sistemului instalaţiilor de încălzire. 

Pentru conectarea cămăşii de apă la sistem, trebuie utilizate conductă de oţel 1” sau conductă de cupru 

Dn28; utilizarea de conducte cu diametru mai mic este interzisă. Sistemul de apă trebuie prevăzut cu un 

rezervor de apă excedentară în conformitate cu regulile obligatorii (vezi: figura). 
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Este important ca conducta de siguranţă (CS), conducta de expansiune (CE) şi conducta de prea plin 

(CP) să fie din oţel sau cupru cu diametrele specificate mai jos: 

 

CS – oţel - 1”, cupru – Dn28       CE – oţel - 1”, cupru – Dn28 CP – oţel - 1”, cupru – Dn28 

 

 

Este strict interzisă montarea oricăror dispozitive de închidere pe conductele de apă. 

 

 

Se recomandă utilizarea unei conducte de oţel de alimentare cu apă de la valva de închidere la vasul de 

expansiune, pentru a-l proteja de supraîncălzire, întrucât temperatura apei poate depăşi uneori 95°C (şi 

nu utilizarea de conducte, precum cele realizate din plastic). Diametrul conductei de alimentare cu apă 

trebuie să fie 
1
/2” sau 

3
/4”. Toate conductele montate în camere neîncălzite, ca şi rezervorul de 

expansiune, trebuie izolate pentru a le proteja împotriva îngheţului şi/sau a deteriorării cămăşii de apă. 

 

 

 

  



 8 

4. Instrucţiuni de asamblare a cămăşii de apă 

 

Pentru a asigura o utilizare satisfăcătoare, în siguranţă şi fără probleme a şemineului încastrat cu 

cămaşă de apă, sunt recomandate următoarele instrucţiuni. 

Este deosebit de important să se apeleze la personal profesionist autorizat pentru conectarea cămăşii de 

apă. 

Acelaşi principiu se aplică şi la conductele de ieşire a gazelor de ardere. Nerespectarea normelor şi 

regulilor obligatorii sau orice erori de instalare vă pot pune în pericol viaţa. De aceea, pentru a putea 

folosi sistemul la capacitate maximă, trebuie angajate numai firme cu personal profesionist. 

Pentru îmbunătăţirea funcţionării SAMSON 120PW, recomandăm utilizarea unui rezervor deschis de 

expansiune/tampon cu un flotor şi sistem de completare a apei automat pentru a asigura o operare fără 

întrerupere a sistemului şi pentru a proteja cămaşa de apă împotriva deteriorării cauzate de un nivel 

inadecvat de apă. 

 

Nu aprindeţi focul în şemineul încastrat înainte de umplerea cu apă a cămăşii de apă. În sens 

contrar, garanţia va fi pierdută. 

 

 

Carcasa încastrată trebuie să ofere acces la garniturile hidraulice ale cămăşii de apă prin uşile de 

curăţare. Este recomandat ca pompa de recirculare a sistemului să fie pornită cu ajutorul unui termostat 

montat pe cămaşa de apă. De îndată ce este atinsă temperatura setată a apei din cămaşă, de exemplu 

50°C, termostatul porneşte pompa; în cazul în care şemineul nu este utilizat, pompa rămâne în stare de 

aşteptare. De asemenea recomandăm instalarea unui termometru şi a unui manometru la sistemul de 

apă. Toate componentele sistemului de apă, de exemplu pompele, valvele şi filtrele trebuie montate cu 

ajutorul conectorilor simpli pentru a facilita o dezasamblare uşoară în cazul unui defect sau al efectuării 

de reparaţie. Pentru a putea curăţa filtrul înainte şi după sezonul în care se utilizează încălzirea, şi cel 

puţin o dată pe lună în timpul sezonului în care se utilizează încălzirea, trebuie de asemenea instalate 

două valve de închidere. Acest lucru va proteja eficient pompa de recirculare de defecte. Filtrul trebuie 

curăţat atunci când sistemul nu este în funcţiune. De asemenea trebuie instalat un separator de aer 

pentru a îndepărta bulele de aer şi pentru a împiedica radiatoarele să ia aer. Cu SAMSON 120PW pot fi 

utilizate toate tipurile de radiatoare destinate sistemelor de încălzire centrală deschise. Acest şemineu 

încastrat poate fi utilizat pentru a susţine sisteme de încălzire centrală închise protejate în mod adecvat 

în conformitate cu PN-B–02414:1999, cu condiţia ca sistemele de încălzire centrale deschise şi închise 

să fie separate cu ajutorul unui schimbător de căldură. 

 

5. Utilizarea pentru prima dată. 

 

Înainte de utilizarea pentru prima dată, îndepărtaţi toate etichetele sau piesele echipamentelor situate în 

cutia de cenuşă sau în cuptor. De îndată ce toate componentele hidraulice sunt instalate, sistemul 

trebuie umplut cu apă şi verificat dacă este etanş, pentru a evita posibilele scurgeri. 

Când aprindeţi focul pentru prima dată, menţineţi rata de combustie la un nivel mediu şi lăsaţi uşa de 

protecţie deschisă foarte puţin (aproximativ 1-2 mm), pentru a asigura contopirea izolatorului cu 

vopseaua. Toate materialele trebuie călite. Pentru primele câteva ore, zona încastrată poate emana un 

miros de la vopsea. Această situaţie este doar temporară. Cu toate acestea, asiguraţi-vă că 

ferestrele/uşile sunt deschise pentru a oferi o ventilaţie adecvată. La utilizarea pentru prima dată, este 

absolut necesar să verificaţi funcţionarea sistemului automat de alimentare cu apă de la rezervorul de 

prea plin şi din pompa de recirculare. 

Ţineţi minte! Înainte de a aprinde un foc mare, aprindeţi două sau trei focuri mici. Procesul de tratare 

este necesar pentru ca vopseaua nu să  nu fie deteriorată, iar şemineul încastrat să fie bine călit. 

Nu supraîncărcaţi cuptorul. Cantitatea optimă de combustibil nu trebuie să depăşească o treime (1/3) 

din volumul zonei încastrate. Înainte de reumplere asiguraţi-vă că focul scade. Acest lucru va face ca 

şemineul să nu se supraîncălzească. Fluxul de aer poate fi controlat cu ajutorul controlului de tiraj din 

cutia de cenuşă. 

 



 9 

 
 

Cu excepţia timpului scurt necesar pentru a face focul, uşa şemineului trebuie să fie complet închisă. 

Dacă uşile sunt lăsate parţial deschise, gazele de ardere pot ieşi prin deschizătură putând exista riscul 

atât de incendiu cât şi de fum. 

 

Şemineul încastrat SAMSON 120PW este proiectat pentru combustibil solid în conformitate cu PN-EN 

13229:2002: Dispozitive încastrate inclusiv focurile deschise cu combustibili solizi – Cerinţe şi metode 

de testare. 

În consecinţă, la o sarcină de 7,12 kg de combustibil, şemineul generează energia termică nominală 

pentru 1 oră şi 30 de minute şi menţine tăciuni aprinşi timp de peste 4 ore. Şemineul încastrat poate fi 

apoi reumplut pentru a atinge energia termică dorită. (Intervalele de timp indicate reies din rezultatele 

testelor efectuate la Institutul de Petrol şi Gaze din Cracovia, Polonia; intervalele de timp obţinute de 

utilizator pot să difere în mică măsură). 

 

IMPORTANT! DISPOZITIVELE DE VENTILAŢIE FOLOSITE ÎN ACEEAŞI INCINTĂ CU 

ŞEMINEUL SAU ÎN INCINTE CU O COLOANĂ DE VENTILAŢIE COMUNĂ, POT SĂ NU 

FUNCŢIONEZE CORESPUNZĂTOR. 

 

IMPORTANT! ASIGURAŢI-VĂ CĂ GRĂTARUL DE AERISIRE NU ESTE NICIODATĂ 

BLOCAT. 

 

IMPORTANT! ÎN TIMPUL INSTALĂRII, NU UITAŢI SĂ ASIGURAŢI ACCESUL PENTRU 

CURĂŢAREA ŞEMINEULUI ŞI A COLOANEI DE CONECTARE. 

 

IMPORTANT! DACĂ ESTE NECESAR, INSTALAŢI DISPOZITIVE DE ÎNCHIDERE ŞI DE 

STINGERE A FOCULUI. 

 

6. Combustibilul 

Şemineul încastrat este proiectat exclusiv pentru arderea lemnului cum ar fi: stejar, carpen, frasin, fag 

etc. Cel mai potrivit lemn este păstrat timp de cel puţin 1 an într-un loc uscat şi bine aerisit, depozitat 

sub formă de buşteni. 

Lemnul de conifere nu este recomandat deoarece se aprinde prea repede. De asemenea, un conţinut 

mare de răşină produce întărirea tuturor garniturilor. 

Lemnul proaspăt tăiat sau care nu este bine uscat nu trebuie utilizat, deoarece nu generează destulă 

căldură. În plus, acest lucru poate cauza exces de reziduuri de creozot care se acumulează pe 

conductele de tiraj. 

Temperatura optimă de ardere a lemnului este de  350 – 400°C. Nu supraîncălziţi zona încastrată. dacă 

puneţi prea mult lemn pe bucăţi de lemn aprinse aerul nu va putea atinge temperatura necesară, în 

cantitatea necesară, făcând ca gazul să iasă pe horn înainte de a fi total ars. De aceea asiguraţi-vă că 

există destul aer după reumplere. Reumpleţi vatra prin introducerea bucăţilor de lemn prin uşa deschisă. 

Se recomandă să porniţi focul cu o sarcină de aproximativ 0,5 kg în greutate. 

Greutatea medie a sarcinii de reumplere este de 7,12 kg. 

Greutatea maximă a sarcinii de reumplere este de 9 kg. 
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7. Combustibili interzişi: 

- minereuri precum antracitul etc. 

- lemnul tropical, de exemplu mahon etc. 

- nu utilizaţi niciodată benzină, alcool, kerosen sau lichide sau produse chimice similare pentru a 

aprinde focul în şemineu. 

- nu utilizaţi niciodată plăci laminate, impregnate sau lăcuite, deoarece arderea acestora produce 

substanţe care pot deteriora insertul din fontă. 

 

8. Îndepărtarea căldurii în exces din boiler 

Dacă există o căldură prea mare în boiler, lichidul poate începe să fiarbă şi să curgă în rezervorul de 

expansiune. Nu uitaţi să completaţi lichidul din sistem şi reduceţi temperatura prin reducerea fluxului 

de aer din camera de ardere. Aceste două măsuri sunt necesare pentru a reveni la funcţionarea  normală 

a întregului sistem. 

 

9. Perioada de tranziţie, tiraj insuficient al hornului şi vremea nefavorabilă 

Aveţi grijă la funcţionarea şemineului încastrat în timpul perioadelor de tranziţie şi/sau atunci când 

tirajul hornului este insuficient sau atunci când condiţiile meteorologice sunt nefavorabile, mai ales în 

condiţii de ger. Astfel de condiţii pot duce la intrarea gazelor de ardere în cameră. Pentru a împiedica o 

astfel de situaţie, trebuie să reduceţi intensitate focului prin reducerea aerului care intră în camera de 

ardere, până ce fumul dispare. Apoi, puteţi creşte fluxul de aer urmărind apariţia fumului în cameră. 

 

10. Pauze de folosire 

După o pauză mai lungă de folosire, trebuie să verificaţi gradul de curăţare a hornului, şi, dacă este 

necesar, să cereri asistenţă profesionistă de specialitate. 

Trebuie să respectaţi întotdeauna legile din construcţii şi să vă verificaţi în mod regulat hornurile: Art. 

62 Dziennik Ustaw din 2007, Nr. 99, partea 665; Legea din 10 mai 2007 de modificare a Legii în 

Construcţii şi a altor legi (Dziennik Ustaw din 5 iunie 2007 3), articolul 62, alineatul 1 stipulează 

următoarele: 1. Structurile clădirilor trebuie să fie inspectate în timpul utilizării lor, de către proprietar 

sau administrator: 1) regulat, cel puţin o dată pe an, inspecţia trebuind să includă starea tehnică a (a) 

elementelor clădirilor, structurilor şi instalaţiilor expuse efectelor dăunătoare ale vremii şi la uzura, 

(b) instalaţiilor şi echipamentelor de protecţie a mediului, (c) instalaţiilor de gaze şi coloanelor de 

horn (fum, tiraj şi coloane de ventilaţie); Regulamentul din 21 aprilie 2006 al Ministerului Afacerilor 

Interne şi Administraţiei, care se referă la prevenirea incendiilor pentru clădiri, structuri şi terenuri 

(Dziennik Ustaw din 11 mai 2006) Capitolul 7: Instalaţiile şi echipamentul tehnic, Articolul 30. 1. În 

structurile în care se ard combustibili solizi, lichizi şi gazoşi, se vor îndepărta reziduurile materiale din 

coloanele de fum şi tiraj: (1) conectate cu vetre din locaţiile de alimentaţie publică şi din locaţiile 

serviciilor de catering – cel puţin o dată pe lună, dacă prevederile locale nu reglementează altfel; (2) 

conectate cu vetre alimentate cu combustibil solid, care nu sunt menţionate la punctul 1 – cel puţin de 

patru ori pe an; (3) conectate cu vetre alimentate cu combustibili solizi, lichizi şi gazoşi, care nu sunt 

menţionate la punctul 1 – cel puţin de două ori pe an. 2. În structurile la care se face referire în 

alineatul 1, reziduurile materiale vor fi îndepărtate din coloanele de ventilaţie cel puţin o dată pe an, în 

afara cazului în care condiţiile de utilizare necesită ca acest lucru să fie realizat mai frecvent. 

Având în vedere cerinţa referitoare la siguranţa utilizatorilor şi a terţilor, legiuitorul stipulează sancţiuni 

penale pentru neîndeplinirea obligaţiilor menţionate mai sus, prevăzute în articolul 82, alineatul 1 din 

Codul penal. 
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11. Detectarea defecţiunilor şi modul de acţionare pentru stingerea şemineului în caz de urgenţă, 

de exemplu suprasarcina sau întreruperea alimentării cu apă. 

Simptom Cauză posibilă Mod de acţionare propus 

1. Din şemineu iese fum 1. Alimentarea cu aer de ventilaţie 

este blocată 

2. Dimensiunea coloanei hornului 

sau lungimea acesteia nu este 

suficientă 

3. Amplasarea incorectă a hornului 

faţă de creasta acoperişului 

 

4. Nu este instalat un capac la horn 

 

5. Conectarea necorespunzătoare a 

şemineului încastrat la coloana de 

fum 

 

6. Hornul nu este curat  

1. Asiguraţi sau curăţaţi coloana 

de ventilaţie 

2. Extindeţi hornul 

 

 

3. Extindeţi hornul 

 

 

4. Montaţi un capac de horn 

 

5. Aplicaţi un reductor între 

şemineul încastrat şi coloana de 

fum 

 

6. Chemaţi un specialist 

autorizat 

2. Iese cenuşă din şemineu Prea multă cenuşă în cutia de 

cenuşă 

Îndepărtaţi cenuşa din cutia de 

cenuşă şi curăţaţi grătarul 

3. Sticla se murdăreşte Cel mai probabil, lemnul de foc 

utilizat nu este corespunzător (prea 

multă răşină, prea umed sau lemn 

de la conifere) sau tiraj neadecvat 

în horn 

Utilizaţi un agent de curăţare 

special pentru a curăţa cenuşa 

din şemineu. 

Dacă tirajul nu este adecvat, 

vedeţi alte sugestii din 

detectarea defectelor. 

4. Aprinderea focului este 

dificilă / focul este prea 

slab 

1. Bucăţile de lemn sunt prea 

groase 

2. Lemnul este prea umed 

3. Cutia cu cenuşă este plină 

 

4. Hornul este rece 

 

5. Instalaţia de alimentare cu aer 

este defectă 

 

6. Hornul nu este curat 

1. Utilizaţi combustibilul 

recomandat 

2. Utilizaţi lemn de foc uscat 

3. Îndepărtaţi cenuşa din cutia 

cu cenuşă, curăţaţi grătarul 

4. Încălziţi hornul prin arderea 

de mai multă hârtie 

5. Prevedeţi sau curăţaţi coloana 

de ventilaţie 

 

6. Chemaţi un specialist 

autorizat 

5. Focul este prea puternic 1. Uşa şemineului este deschisă 

2. Prea mult tiraj în horn 

1. Închideţi uşa 

2. Instalaţi un regulator de tiraj 

6. Componentele mobile 

sunt deteriorate în timpul 

utilizării (grătarul, peretele 

despărţitor, panoul 

posterior, panourile 

laterale, sticla, izolaţiile) 

Componentele care sunt supuse 

uzurii trebuie înlocuite (nu sunt 

acoperite de condiţiile de garanţie 

– vezi termenii şi condiţiile de 

garanţie) 

Cumpăraţi componente noi de la 

producător (datele de contact 

sunt la sfârşitul acestui manual). 

 

În cazul oricărei situaţii de urgenţă, stingeţi imediat focul prin închiderea fluxului de aer de intrare în 

zona încastrată şi, dacă este necesar, prin acoperirea tăciunilor cu nisip. Încercaţi să îndepărtaţi 

combustibilul din vatră. 

Nu utilizaţi apă pentru a stinge incendiul, deoarece poate cauza deteriorări permanente. 
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12. Siguranţa 

Ţineţi minte să urmăriţi instrucţiunile de mai jos: 

- Cuptorul şi carcasa acestuia nu trebuie să fie instalate în locuri cu trafic ridicat. 

- Materialele inflamabile trebuie să fie ţinute la cel puţin 1,5 m depărtare de vatră. 

- Pentru a evita arsurile, aveţi grijă ca copiii nu se apropie de şemineu. 

- Înainte de aprinderea focului, verificaţi dacă rezervorul de expansiune funcţionează corect şi dacă 

conductele de siguranţă, prea plin şi expansiune sunt brevetate (vezi Legenda diagramei de mai sus). 

 

 

13. Siguranţa împotriva incendiilor în zona de radiaţie imediată şi în afara acesteia 

Materialele inflamabile trebuie să fie ţinute la cel puţin 1,5 m depărtare de vatră. 

Carcasa şemineului trebuie să fie construită din materiale ne-inflamabile. Dacă sunt utilizate materiale 

decorative cu temperatură de aprindere joasă (de exemplu lemn), este necesară o izolare adecvată faţă 

de şemineul încastrat. Izolaţia trebuie stabilită în funcţie de tipul de material utilizat şi luând ca bază 

materialul cu cea mai mică temperatură de aprindere (comparaţi cu Regulamentul Ministerului 

Afacerilor Interne şi Administraţiei din 21 aprilie 2006 referitor la prevenirea incendiilor pentru clădiri, 

structuri şi terenuri (Dziennik Ustaw Nr. 80, partea 563, Capitolul 7, articolul 31, alineatul 3, partea 3)). 

 

14. Indicaţii referitoare la utilizarea numai de piese de rezervă de la producător 

Dacă piesele mobile ale şemineului încastrat trebuie înlocuite (de exemplu sticlă, izolaţii, peretele 

despărţitor, şi grătarul) utilizaţi numai piese de rezervă originale. Adresa producătorului este specificată 

în partea finală a acestor instrucţiuni. Contactaţi compania dacă doriţi să achiziţionaţi piese de rezervă. 

 

15. Modul de acţionare în caz de incendiu în horn 

- Stingeţi focul îndepărtând cu grijă a tăciunii aprinşi şi închizând complet uşa şemineului. 

- Utilizaţi o plasă de ecranare a hornului (plasă de metal 2 x 10 mm, de preferat din alamă, pe un cadru 

60 x 60 cm). Amplasaţi ecranul pe vârful hornului şi verificaţi ca părţile de jos să nu fie crăpate, pentru 

a nu permite flăcărilor să iasă. Dacă ecranul este fierbinte tirajul din horn este redus şi, în consecinţă, 

procesul de ardere al cenuşii este încetinit. 

- Presăraţi sare de bucătărie pe cenuşa aprinsă. 

- Dacă este necesar, chemaţi Pompierii. 

 

16. Instrucţiuni de întreţinere 

Modul de utilizare şi calitatea lemnului de foc determină fenomenele din interiorul şemineului 

încastrat. De aceea este necesar să efectuaţi periodic operaţiuni de întreţinere şi inspecţie ale 

şemineului. 

Dacă şemineul este utilizat corespunzător acesta ar trebui să funcţioneze fără probleme. 

Calitatea scăzută a combustibilului poate cauza acumulări în exces de reziduuri de creozot, care trebuie 

îndepărtate imediat. Înainte de fiecare sezon în care se utilizează încălzirea, întregul şemineu trebuie 

inspectat şi curăţat cu atenţie. 

Toate izolaţiile trebuie înlocuite cu unele noi, cel puţin o dată la fiecare doi ani, sau atunci când 

acest lucru este necesar. Este foarte recomandată utilizarea izolaţiilor originale ale fabricantului. 

Pentru a preveni depozitele de creozot în interiorul sistemului de încălzire, ardeţi focul cu regulatorul 

de tiraj deschis la maxim şi cu uşa închisă perfect timp de aproximativ 10 – 15 minute. 

Utilizaţi numai echipamente de curăţare corespunzătoare, pentru a curăţa hornul. 

Utilizatorul este responsabil de curăţarea hornului în conformitate cu reglementările obligatorii.  

În timpul lunilor de vară, atunci când şemineul cu cămaşa de apă este în modul de aşteptare, apa trebuie 

menţinută în sistem. Porniţi pompa de recirculare cel puţin o dată pe lună timp de aproximativ 5 minute 

pentru a ca sistemul să nu funcţioneze în gol. Astfel sistemul va fi întotdeauna pregătit în cazul în care 

este necesară utilizarea acestuia. 
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Scoaterea cenuşii 

Cenuşa trebuie scoasă în mod regulat, pentru a curge în afară şi pentru a nu se acumula în jurul carcasei 

de ventilaţie din interiorul şemineului. Cenuşa trebuie pusă într-un recipient de metal cu capac închis 

ermetic. Întotdeauna lăsaţi o peliculă fină de cenuşă pe fundul şemineului pentru protecţie, atunci când 

bucăţile de lemn iau foc. 

Cenuşa conţine toate sărurile minerale necesare plantelor – de aceea aceasta poate fi utilizată ca 

îngrăşământ. 

Curăţarea geamului 

Înainte de curăţare lăsaţi geamul să se răcească. Există o mare varietate de substanţe speciale 

disponibile pe piaţă, pentru curăţarea gemului. 

Citiţi instrucţiunile înainte de a le utiliza. 

- Nu utilizaţi substanţe abrazive pentru a curăţa geamul. 

- Asiguraţi-vă că substanţa de curăţare nu pătrunde în izolaţii. 

- Zona încastrată este furnizată cu un geam ceramic care suportă 750 °C. 

- Uşa şemineului trebuie să fie închisă de fiecare dată cu o încuietoare. 

- Nu faceţi focul prea aproape de geam. 

- Nu utilizaţi şemineul atunci când geamul este spart sau crăpat. 

- Nu utilizaţi lichide inflamabile sau grăsime pentru a porni focul. 

IMPORTANT! ESTE STRICT INTERZIS SĂ ARDEŢI REZIDUURI DE COMBUSTIBIL 

ŞI/SAU COMBUSTIBILI CARE NU SUNT RECOMANDAŢI. DE ASEMENEA SUNT STRICT 

INTERZISE LICHIDELE INFLAMABILE. 

MODIFICAREA NEAUTORIZATĂ A ECHIPAMENTULUI POATE CAUZA RĂNIREA 

GRAVĂ UTILIZATORULUI, A ALTOR PERSOANE SAU A ALTOR VIETĂŢI. 

ORICE MODIFICARE A CONSTRUCŢIEI ŞEMINEULUI ÎNCASTRAT DUCE LA 

ANULAREA GARANŢIEI OFERITE DE PRODUCĂTOR. 

ADRESA PRODUCĂTORULUI ŞI DATELE DE CONTACT: 

telefon: +48 81 444 34 51/448 26 40 

fax: +48 81 444 32 40 

e-mail: info@samson-sam.pl 

SAM Sp. z o.o.  

ul. Gospodarcza 27 

20-211 Lublin  

POLONIA www.samson-sam.pl 

http://www.samson-sam.pl/
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CARDUL DE GARANŢIE AL CUMPĂRĂTORULUI 

Important! Lucrările de instalare a focarului pot fi efectuate numai de serviciile autorizate 

Data cumpărării / Data de începere a garanţiei: ........................... 

CUMPĂRĂTORUL: 

Numele: ................................................................ 

Prenumele:  ............................................................... 

Strada:   ................................................................ 

Cod poştal:.......................................................... 

Oraşul:     ................................................................. 

VÂNZĂTORUL: 

Denumirea produsului:     ................................................................ 

Numărul de catalog................................................................ 

Numele vânzătorului:............................................................... 

Ştampila şi semnătura vânzătorului 

Producator: SAM Sp.  z o.o. 20-211 Lublin ul.Gospodarcza 27, Polonia
Distribuitor: Weekend SRL, Str. Lunca Oltului nr 7, Sfantu Gheorghe, 
ROMANIA, RO 520036
 
REGISTRUL DE VERIFICARE A COŞULUI 
Baza juridică: Dziennik Ustaw din 1994 Nr.89, articolul 414; Dziennik Ustaw din 1999 Nr. 74, articolul 836; Dziennik 

Ustaw din2003, Nr. 121, articolul 1138, cu modificările ulterioare. 
Verificarea anterioară instalării produsului 

Data, semnătura şi ştampila coşarului Data, semnătura şi ştampila coşarului 

Data, semnătura şi ştampila coşarului Data, semnătura şi ştampila coşarului 

Data, semnătura şi ştampila coşarului Data, semnătura şi ştampila coşarului 
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GARANŢIE

DURATA – Prezenta garanţie este valabilă pe o perioadă de 24 de luni de la data achiziţiei.  

Piesele defecte se înlocuiesc în urma verificării lor de către Vânzător sau de către o persoană autorizată. 

În cazul în care înlocuirea lor se dovedeşte prea costisitoare, putem decide, în scris, să înlocuim sau nu 

produsul. Orice cerere de garanţie este analizată în termen de 14 zile de la depunerea ei şi, dacă este 

considerată justificată, produsul se repară sau se înlocuieşte în termen de 30 de zile lucrătoare. În cazul 

în care piesele trebuie importate, reparate sau înlocuite, timpul de înlocuire poate fi prelungit. O cerere 

este considerată depusă în ziua în care Departamentul de cereri al companiei noastre primeşte întregul 

document trimis prin poştă. Cererile incomplete nu sunt luate în considerare. Prezenta garanţie nu 

exclude şi nu limitează drepturile Cumpărătorului rezultate din incompatibilitatea produsului cu 

contractul. În cazul în care cererea nu este acceptată, Utilizatorul focarului suportă toate costurile de 

reparare şi deplasare a reparatorului la locul în care este instalat focarul. 

GARANŢIA STATUTARĂ – Prezenta garanţie se referă la toate viciile ascunse şi se aplică în 

conformitate cu Legea privind termenele şi condiţiile specifice de vânzări din 27 iulie 2002 (Dziennik 

Ustaw Nr. 141, articolul 1176). 

IMPORTANT! – Cumpărătorul indicat mai jos confirmă prin prezenta primirea Instrucţiunilor de 

folosire şi instalare şi a Cardului de garanţie şi declară că va respecta cerinţele acestora. Nu se emit 

duplicate. 

IMPORTANT! – Prezenta garanţie se aplică exclusiv produselor furnizate cu prezentul card de 

garanţie care trebuie să fie trimis distribuitorului în termen de 10 zile de la data instalării. Nerespectarea 

principiilor şi a instrucţiunilor de instalare din aceste instrucţiuni duce la anularea garanţiei.  

Produsul trebuie instalat la adresa specificată în cardul de garanţie.  

Cumpărătorul este obligat să respecte condiţiile tehnice obligatorii de instalare a produsului precum şi 

condiţiile de funcţionare în conformitate cu instrucţiunile prevăzute şi cu reglementările obligatorii ale 

codului construcţiilor. 

Vânzătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de proceduri de instalare defectuoase sau de 

folosirea necorespunzătoare de către Utilizator. 

Garanţia este valabilă pe teritoriul ţării. 

EXCLUDERILE 

Sticla ceramică rezistă la temperaturi de pînă la 750°C; întrucât o astfel de temperatură nu poate fi 

atinsă în camera de ardere, fisurile din sticlă nu pot fi cauzate prin supraîncălzire. Aşadar, 

avarierea sticle poate fi cauzată numai de folosirea sau întreţinerea necorespunzătoare, iar acestea 

nu sunt acoperite de garanţie.  

Garanţia nu acoperă etanşeizările cauzate de uzură. 

Toate defectele sau pierderile de produs de etanşeizare în timpul transportului sau al asamblării 

trebuie să fie completate de instalator înainte de punerea în funcţiune a produsului.  

Garanţia nu acoperă placa ornamentală, grătarul, ecranul şi carcasa de lemn care se află în contact 

direct cu combustibilul folosit.  

În cazul unei cereri neacoperite de garanţie, costurile deplasării, transportului, forţei de muncă, 

ambalării, dezasamblării şi al întreţinerii rezultate din imobilizarea produsului sunt suportate de 

Client 

Toate avariile instalaţiei cauzate de piesele mecanice sau electrice care nu au fost furnizate de 

distribuitor şi / sau a căror folosire este interzisă de instrucţiunile aparatului, precum şi avariile 

mecanice a căminului nu sunt acoperite de garanţie. 

Avarierea produsă prin arderea unui alt tip de combustibil decât lemnul de foc. 

Toate modificările aduse produsului sau utililizării acestuia şi care nu corespund scopului acestuia 

duc la anularea garanţiei.     

Nu aprindeţi focul în şemineul încastrat înainte de umplerea cu apă a cămăşii de apă. 

În sens contrar, garanţia va fi pierdută. 
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CARDUL DE GARANŢIE 
A se completa de către Cumpărător şi a se trimite Distribuitorului 

Produsele Ciepło, Światło i Styl sunt atent concepute şi fabricate cu mândrie, pentru a se asigura 

funcţionarea corespunzătoare şi satisfacţia Utilizatorului.   

Producator: SAM Sp.  z o.o. 20-211 Lublin ul.Gospodarcza 27, Polonia
Distribuitor: Weekend SRL, Str. Lunca Oltului nr 7, Sfantu Gheorghe, ROMANIA, RO 
520036
Numărul de identificare al Cumpărătorului 

Denumirea produsului: Data de începere a perioadei de garanţie: 

Data achiziţiei: Numărul de catalog: 

CUMPĂRĂTOR: VÂNZĂTOR: 

Numele 

Prenumele Denumirea companiei 

Strada 

Codul poştal Numele vânzătorului 

Oraşul Ştampila şi semnătura 

vânzătorului  

INSTALATORUL: 

Data instalării: Numele instalatorului: 

Certific prin prezenta că produsul a fost instalat în conformitate cu standardele tehnice obligatorii în 

Polonia şi cu cerinţele producătorului  

Ştampila şi semnătura 

COŞAR: 

Prin prezenta confirm verificarea sistemului coşului anterioară instalării produsului. 

Data verificării: Numele coşarului: 

Ştampila şi semnătura 

TRIMITEŢI ACEST CARD DISTRIBUITORULUI ÎN TERMEN DE 10 ZILE DE LA DATA 

INSTALĂRII 

IMPORTANT! 

Prezenta garanţie este valabilă cu dovada originală a achiziţiei şi cu condiţia îndeplinirii următoarelor 

condiţi:  

1. Respectarea tuturor termenelor şi condiţiilor contractale şi ale garanţiei.

2. Acest card trebuie completat în mod corespunzător şi semnat de instalator şi coşar şi trimis

companiei noastre în termen de 10 zile de la data instalării produsului.

3. Produsul trebuie instalat de persoane autorizate.

4. Înainte de conectarea produsului la serviciile aferente coşului, a fost realizată verificarea

periodică a sistemului de către coşar, care a confirmat acest lucru pe cardul de garanţie.

5. Verificările periodice ale sistemului trebuie efectuate în conformitate cu Legea construcţiilor pe

durata perioadei de garanţie şi trebuie să fie confirmate de un coşar în registrul relevant.

Semnătura cumpărătorului 


