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Brescia Padova Cesena

Mirano Mirano C

MANUAL TEHNIC SI DE INSTALARE



1. Date tehnice

Model Dimensiuni Putere Greutate Consum Volum Diametrul Distanþa 
laþime/lungime nominala de încãlzit racordului de siguranþa 
/înãlþime [mm] de fum fata de materiale 

combustibile
[KW] [kg] [kg/orã] [m3] [mm] laterale/spate/

fata [cm]
BRESCIA 400x460x900 6,4 39 2,1 80 118 40/50/80
PADOVA 450x490x930 8,6 55 2,8 120 118 70/75/80
CESENA 465x390x990 8 57 2,56 110 118 60/75/75
MIRANO 450x490x1030 9,5 82 2,8 130 118 55/75/80
MIRANO C 450x490x1180 9. 5 122 2. 8 130 118 55/75/80

- Modelul Mirano are laturile placate cu material ceramic. Pe lângã faptul cã acesta
acumuleazã energie termica, decoraþia ceramica asigura o atmosfera unica in
camera in care semineul este instalat. 

-Tirajul recomandat pentru cosul de fum la puterea nominala este de 12Pa ± 2Pa.

2. Instalare

- Toate reglementãrile locale, inclusiv cele referindu-se la standardele naþionale ºi
europene trebuie sã fie respectate la instalarea aparatului. 

- Semineul nu trebuie sã fie amplasat în apropierea materialelor combustibile (cum
ar fi piese de mobilier din lemn sau material plastic, etc. ), Nici în apropierea
dispozitivelor de rãcire. Distanþa minimã dintre semineu ºi materiale combustibile
trebuie sã fie  în conformitate cu datele din tabelul de date tehnice. 

- În cazul in care semineul este montat in camere cu podele realizate din materiale
combustibile (lemn, material plastic), este necesar realizarea unui postament din
material necombustibil (beton, placi din otel, etc), avand 10 cm de jur imprejurul si
50 cm in fata semineului. 

- Semineul trebuie racordat la un cos de fum cu diametrul interior de cel putin 120mm
si inaltime de 6 metri. Daca la acelasi cos de fum sunt racordate mai multe seminee,
distanta dintre racorduri trebuie sa fie de cel putin 2m. 

- In locul in care este instalat semineul trebuie sa existe acces pentru curatarea
semineului, a racordului de gaze arse si a cosului de fum. 

- Ventilatoare de extractie sau hote de gatit nu ar trebui montate in aceeasi camera
cu semineul. Pentru o functionare corecta semineul are nevoie de aer proaspat
pentru ardere, incaperea in care este montat trebuie sa aiba priza de aer proaspat
neobturabila. Ventilatoarele de extractie sau hotele de gatit evacueaza aerul
necesar functionari in siguranta a semineului. Fara suficient aer proaspat,
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combustibilul in semineu nu va arde in mod corespunzator si camera poate fi
poluata cu gaze toxice si monoxid de carbon. Daca se vor monta in aceeasi camera
atat ventilatorul si/sau hota cat si semineul, se va avea in vedere dimensionarea
corecta a sursei de aer proaspat pentru ardere necesar echipamentelor montate. 

3. Utilizare
- Toate reglementãrile locale, inclusiv cele referindu-se la standardele naþionale ºi
europene trebuie sã fie respectate la instalarea aparatului. 

- Combustibil recomandat: busteni (lemn de fag, lemn de plop, etc. ), Puterea de
încãlzire depinde de tipul ºi calitatea combustibilului utilizat. 

- Încãlzirea iniþialã a semineului trebuie fãcutã treptat, pentru a evita tensiunile bruºte
asupra materialului. Nu utilizaþi semineul la capacitate maxima în primele 8-10 ore
de ardere (1-2 zile). 

Pornirea ºi întreþinerea focului: 
- Intensitatea de ardere este reglata cu regulatorul de admisie aer situat la faþa

semineului prin rotirea stânga-dreapta, ºi cu clapeta de evacuare a gazelor de
ardere prin rotirea acestuia. 

Când mânerul regulatorului de admisie aer este poziþionat in dreapta atunci este în
poziþia închis (nu permite admisia de aer în camera de ardere), precum ºi atunci când
este poziþionat in stânga este complet deschis (debitul maxim de aer în camera de
ardere). Între aceste trepte pot fi setate poziþii medii in functie de intensitatea arderi. 
Când mânerul clapetei de pe evacuarea gazelor este în poziþia “la stânga sau la
dreapta, acesta este în poziþia închisa (debit minim de ieºire a gazelor de ardere . 
Când mânerul este in poziþia verticala, acesta este în poziþia complet deschis (debitul
maxim de ieºire a gazelor de ardere). Între poziþiile închis ºi complet deschis sunt
poziþii medii. 
- Din motive de siguranþa nu folosiþi benzina, lichid inflamabil, petrol sau alte lichide

inflamabile pentru a începe sau a reaprinde focul! La pornirea focului, asiguraþi-vã
cã regulatorul de aer si clapeta de evacuare sunt în poziþii complet deschise.
Aprindeþi focul direct pe grãtar, cu ziare mototolite, surcele din lemn sau alte
dispozitive „aprinzatoare”. Nu permiteþi bucãþilor de hârtie aprinsa sa zboare pe cos.
Aceasta este o cauza frecventa de incendiu a cosurilor de fum ºi poate provoca
daune materiale importante. Pe mãsura ce flacãra se inteteste  puteþi adãuga bucãþi
mai mari de lemn pentru a creºte treptat puterea focului

- Atunci când doriþi sã realimentaþi semineul, puneþi mai întâi regulatorul de aer de
intrare în poziþia închis, ºi clapeta de aer în poziþie mediu, dupã care se deschide
uºa ºi realimenteazã. Înãlþimea maximã de umplere în camera de ardere nu ar
trebui sã fie mai mult de jumãtate din înãlþimea camerei de ardere. 

- Pentru a obþine puterea maxima clapeta de evacuare nu trebuie sa fie in poziþia închis. 
- Atunci când doriþi sã realizaþi o ardere lentã, trebuie sã setaþi regulatorul de admisie

aer la 1/3 din poziþia deschis ºi clapeta de evacuare în poziþia închis. 
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- Eliminaþi cenuºa in mod regulat ºi nu permiteþi acumularea acesteia peste nivelul
tãvii de cenusa. Lemnul va arde mai bine cu o uºoarã acumulare de cenuºã în
cenuºar. 

- Este interzisã utilizarea acestui produs ca incinerator!

4. Între\inere
- Tava de cenuºã trebuie sã fie golitã în mod regulat
- Camera de ardere trebuie golitã periodic de cenuºã ºi alte tipuri de deºeuri

combustibile
- Dupã fiecare sezon de încãlzire semineul, þevile ºi coºul de fum trebuie sã fie

curãþate de funingine. În timpul perioadei de neutilizare a semineului, lãsaþi
regulatorul de aer de intrare ºi clapeta de evacuare în poziþia maximã deschis
pentru a permite fluxul de aer natural prin semineu, în scopul de a evita acumularea
condensului în interiorul semineului. 

- Curãþaþi sticla in mod regulat cu o cârpã moale. Curãþaþi partea exterioarã a semineului
cu o cârpã moale, dar nu folosiþi produse de curãþare abrazive ca acest lucru va elimina
vopseaua din semineu. Faceþi curãþenie numai când semineul este rece. 

- În cazul în care este nevoie de o reparaþie la semineu trebuie sã apelaþi la
personalul calificat pentru operaþiuni de  întreþinere

5. SIGURAN|A - ATEN|IE!
- Sticla nu trebuie curãþatã cu o cârpã udã, nici stropitã cu apã atunci când este

fierbinte

- Obiecte foarte reci nu  trebuie sã fie plasate pe placa de sus atunci când este calda. 
- Nu folosiþi alcool, benzinã sau orice alt combustibil lichid!
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FERROLI S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru posibilele inexactit[\i
con\inute `n prezentul manual, dac[ acestea se datoreaz[ unor erori de tipar sau de
transcriere. Ne rezerv[m dreptul de a aduce produselor proprii orice modificare ce
reiese a fi necesar[ sau util[, f[r[ a prejudicia caracteristicile esen\iale.


