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 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Σας προτείνουμε η εγκατάσταση της συσκευής αυτής να γίνει από έναν έμπειρο τεχνικό 
συνεργάτη της Qlima και/ή με πιστοποίηση Qualibois ή παρόμοια. Εάν επιθυμείτε 
παρ’ όλα αυτά να κάνετε την εγκατάσταση μόνοι σας, σας προσκαλούμε να διαβάσετε 
εξονυχιστικά τις υποδείξεις αυτού του εγχειριδίου και ειδικότερα τις συνέπειες που μια 
κακή εγκατάσταση μπορεί να έχει.

Αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης έχει δημιουργηθεί για εγκατάσταση από έναν 
άνθρωπο που έχει καλή γνώση των τομέων της θερμότητας, της μηχανικής, της 
ηλεκτρικής και μηχανικής καμινάδας. Σημειώστε ότι μια λανθασμένη και/ή ακατάλληλη 
εγκατάσταση της σόμπας μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο σώμα και/ή στα 
υλικούς πόρους. Οι βλάβες που θα προκληθούν από μια λανθασμένη/ακατάλληλη 
εγκατάσταση και/ή από τη μη τήρηση των συστάσεων του συγκεκριμένου εγχειριδίου 
δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο διανομέας είναι 
υπεύθυνοι για την ερμηνεία των πληροφοριών αυτών και δεν αναλαμβάνουν την 
ευθύνη σχετικά με τη χρήση τους.

Οι πληροφορίες, οι προδιαγραφές και οι παράμετροι μπορεί να αλλάξουν χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση για λόγους τεχνικών βελτιώσεων. Οι ακριβείς προδιαγραφές 
αναγράφονται πάνω στην περιγραφή της ετικέτας.

Η σόμπα δεν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια παρά μόνο αν είναι συνδεδεμένη 
με έναν καπναγωγό ελεγμένο/ εγκατεστημένο από έναν επαγγελματία και αν έχει 
καλή κατάσταση λειτουργίας. Το σύστημα του καπναγωγού πρέπει πάντα να είναι 
εγκατεστημένο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τη γενικά αποδεκτή 
κατάσταση όπως περιγράφεται στα DTU 24-1 και 24-2 και/ή στους κανονισμούς της 
ασφαλιστικής εταιρείας και/ή στις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου και είναι αυστηρή 
απαίτηση.

Ακόμα κι αν είναι εγκατεστημένη με ένα ικανοποιητικό σύστημα καπναγωγού και με 
μία είσοδο φρέσκου αέρα άμεσα συνδεδεμένου με τη σόμπα, η σόμπα δεν πρέπει 
ποτέ να θεωρείται ως ένα σύστημα καύσης ανεξάρτητο του δωματίου.
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2.  ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

G
ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλες οι εικόνες του 
εγχειριδίου αυτού και της συσκευασίας δεν 
είναι συμβατές, έχουν μόνο απεικονιστική 
λειτουργία. Η συσκευή σας μπορεί να είναι 
διαφορετική από αυτή των απεικονίσεων. 

Η μη τήρηση των οδηγιών όπως 
αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί 
να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις και 
ακυρώνει την εφαρμογή της εγγύησης.

Αυτή η σόμπα έχει προβλεφθεί για τη θέρμανση 
των δωματίων μέσα στα κατοικήσιμα σπίτια υπό 
κανονικές οικιακές συνθήκες, για το εσωτερικό 
μέσα σε ένα σαλόνι, μια κουζίνα και/ή ένα γκαράζ, 
υπό την προϋπόθεση ότι είναι μέρη ξηρά. Μην 
εγκαταστήσετε τη σόμπα κυρίως μέσα στα 
υπνοδωμάτια ή στα μπάνια.

Για να είναι αποδοτική η συσκευή σας και για 
να εγγυηθούμε την ασφάλειά σας, είναι πολύ 
σημαντικό η σόμπα σας να εγκατασταθεί σωστά. 
Για αυτό:

•   Η σόμπα αυτή πρέπει να εγκαθίσταται από 
έναν έμπειρο τεχνικό συνεργάτη της Qlima 
και/ή με πιστοποίηση Qualibois ή παρόμοια 
για θέρμανση και μηχανική κλίματος.

 Η εγγύηση αποδίδεται μόνο στις ακόλουθες  
 περιπτώσεις:

 1.  Η εγκατάσταση της συσκευής έγινε 
από επαγγελματία όπως αναφέρεται 
παραπάνω.
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 2.   Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε 
σύμφωνα με το DTU 24-1.

  Σε περίπτωση ανάγκης μεσολάβησης για 
έλεγχο μετά την πώληση της συσκευής σας, 
θα πραγματοποιηθεί έλεγχος του συνόλου 
της εγκατάστασης, της χρήσης και των 
ρυθμίσεων.

  Οι οδηγίες χρήσης του εγχειριδίου αυτού 
μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τον 
τοπικό και/ή περιφερειακό κανονισμό. Σε 
αυτή την περίπτωση, εφαρμόζεται ο πιο 
αυστηρός κανονισμός. Ο κατασκευαστής 
και ο διανομέας απορρίπτουν κάθε ευθύνη 
εάν η εγκατάσταση της συσκευής δεν είναι 
σύμφωνη με τους νόμους και τις τοπικές 
ρυθμίσεις και/ή σε περίπτωση λανθασμένου 
αερισμού και/ή ακατάλληλης χρήσης της 
συσκευής.

•   Η σόμπα πρέπει να εγκαθίσταται σε ένα 
μέρος όπου ο σχεδιασμός του κτιρίου και η 
χρήση του δωματίου δεν εμποδίζει σε καμία 
περίπτωση την ασφάλεια χρήσης.

Εάν συναντήσετε προβλήματα με τη σόμπα 
σας και εάν έχετε δυσκολίες με την κατανόηση 
του συγκεκριμένου εγχειριδίου επικοινωνείτε 
συστηματικά με την εταιρεία που αγοράσατε το 
προϊόν σας.

•  Για την καύση του ξύλου απαιτείται 
οξυγόνο (επομένως αέρας).

•  Να φροντίζετε ο αγωγός εισόδου του 
αέρα της καύσης να μπορεί πάντα να 
αντλεί φρέσκο αέρα από το εξωτερικό 
περιβάλλον.
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•   Μην καλύπτετε ποτέ τις εισόδους και τις 
εξόδους αέρα της συσκευής. Να ελέγχετε 
συχνά για απουσία βρομιάς μέσα στον 
αεραγωγό.

•   Χρησιμοποιήστε ένα σωστό εργαλείο για 
να μεταφέρετε τη σόμπα. Η μη τήρηση 
αυτής της σύστασης μπορεί να οδηγήσει σε 
τραυματισμό του σώματος και/ή σε βλάβη 
της σόμπας.

•   Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο και/ή 
εύφλεκτα υλικά σε απόσταση μικρότερη από 
200 mm από τα πλαϊνά και μικρότερη από 
200 mm από το πίσω μέρος της σόμπας και 
μικρότερη από 800 mm από το μπροστινό 
μέρος της σόμπας.

•   Η σόμπα δεν έχει προβλεφτεί για να είναι 
εντοιχισμένη. Κρατήστε έναν ελεύθερο χώρο 
200 mm ανάμεσα στο πίσω μέρος/πλαϊνά 
της σόμπας και στους τοίχους.

•   Η επιφάνεια της σόμπας ίσως είναι πολύ 
καυτή όταν είναι αναμμένη. Μην αφήνετε 
ΠΟΤΕ τα παιδιά μόνα στο δωμάτιο με τη 
σόμπα. Επιβλέψτε τα παιδιά και διασφαλίστε 
ότι δεν παίζουν με τη σόμπα.

•   Η σόμπα αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
από παιδιά, ούτε από άτομα με κινητικά 
προβλήματα, άτομα με περιορισμένες 
αισθητήριες και πνευματικές ικανότητες, 
ούτε από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση 
της συσκευής, εκτός εάν το άτομο που 
είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους 
τους το εμπιστεύτηκε και τους εξήγησε 
τη λειτουργία της σόμπας. Μην αφήνετε 
ποτέ τα προαναφερθέντα άτομα κοντά στη 
συσκευασία χωρίς επίβλεψη. Τα υλικά της 
συσκευασίας παρουσιάζουν κίνδυνο πνιγμού.
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•   Η επιφάνεια της σόμπας ίσως είναι πολύ 
καυτή όταν είναι αναμμένη. Χρησιμοποιήστε 
προσωπικά μέσα προστασίας από 
τη θερμότητα, όπως ανθεκτικά γάντια 
προστασίας για τη ζέστη όταν χρησιμοποιείτε 
τη σόμπα. Μην καθαρίζετε ποτέ το τζάμι όταν 
είναι ακόμα ζεστό και να το καθαρίζετε μόνο 
χρησιμοποιώντας κατάλληλα προϊόντα.

•   Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και 
συντήρησης της σόμπας, να χρησιμοποιείτε 
πάντα τα μέσα προσωπικής προστασίας, 
όπως γυαλιά ασφαλείας, γάντια, κ.λπ...

•   Να είστε προσεκτικοί όταν γεμίζετε τη χοάνη 
της σόμπας με πέλλετ όταν η σόμπα είναι 
(ακόμα) ζεστή. Διασφαλίστε ότι ο σάκος με 
τα πέλλετ δεν μπορεί να πιάσει φωτιά.

•   Να είστε προσεκτικοί εάν τα ρούχα σας είναι 
εύφλεκτα, μπορεί να πιάσουν φωτιά εάν 
έρθουν σε επαφή με την εστία της σόμπας.

•   Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εύφλεκτα διαλυτικά 
στο δωμάτιο όπου η σόμπα είναι αναμμένη. 
Αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς 
αφαιρώντας από το δωμάτια όλα τα εύφλεκτα 
διαλυτικά και τα καύσιμα υλικά.

•   Η σόμπα είναι βαριά. Πριν την εγκατάσταση, 
ένας ειδικός πρέπει να ελέγξει την αντοχή σε 
βάρος του πατώματος σας.

•   Χρησιμοποιήστε μόνο καλής ποιότητας 
πέλλετ ξύλου, απαλλαγμένο από κατάλοιπα 
κόλλας, ρετσίνι ή πρόσθετα. Διάμετρος 6 
mm. Μήκος μέγ. 30 mm. Συστήνεται η χρήση 
πέλλετ πιστοποιημένου με NF ή DIN+.

•   Μην χρησιμοποιείτε άλλα καύσιμα υλικά 
εκτός από τα προτεινόμενα πέλλετ. Όλα τα 
υπόλοιπα καύσιμα υλικά όπως τα ροκανίδια 
ξύλου με κόλλα και/ή διαλυτικά, γενικά 
κατάλοιπα ξύλου, χαρτόνι, υγρά καύσιμα, 
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αλκοόλ, βενζίνη, πετρέλαιο, απόβλητα ή 
απορρίμματα, κ.λπ. απαγορεύονται. Η 
ποιότητα του πέλλετ έχει άμεση επίδραση 
στην απόδοση και μακροβιότητα της 
συσκευής σας. Να είστε επίσης προσεκτικοί 
με το στοκ του πέλλετ που διαθέτετε ώστε να 
αποφεύγετε είτε την υπερβολική υγρασία είτε 
την υπερβολική ξηρασία.

•   Η χρήση κακού καυσίμου, καυσίμου με 
υγρασία ή με βαφή μπορεί να προκαλέσει 
τη δημιουργία συμπύκνωσης και/ή αιθάλης 
μέσα στον καπναγωγό ή μέσα στην εστία 
της σόμπας. Αυτό μειώνει τις αποδόσεις της 
σόμπας και μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες 
καταστάσεις. 

•   Ξεπουριάστε και καθαρίστε συστηματικά 
τον καπναγωγό σύμφωνα με τον τοπικό 
κανονισμό και τις οδηγίες για την ασφάλειά 
σας. Εάν δεν υπάρχει κανονισμός και/ή 
οδηγίες ασφάλειας, διασφαλίστε ότι το 
σύστημα (στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και 
ο καπναγωγός) θα περάσει από έλεγχο και 
συντήρηση από έναν έμπειρο επαγγελματία 
τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο (την 
πρώτη φορά κατά την έναρξη της περιόδου 
θέρμανσης). Εάν χρησιμοποιείτε τη σόμπα 
με εντατικό ρυθμό, ο καθαρισμός του 
συστήματος (συμπεριλαμβανομένου και του 
καπναγωγού) πρέπει να είναι πιο συχνός.

•   Μην χρησιμοποιείτε τη σόμπα σαν 
μπάρμπεκιου.

Απαγορεύεται να συνδέετε πολλές συσκευές 
μέσα στον ίδιο καπναγωγό. Μην συνδέετε 
παρά μόνο μία σόμπα στον καπναγωγό.
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Αυτή η σόμπα χρειάζεται ηλεκτρική τροφοδότηση. 
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω 
προειδοποιήσεις και παρατηρήσεις:
•   Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ηλεκτρικό καλώδιο 

που έχει υποστεί βλάβη.
•   Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο σας έχει 

υποστεί βλάβη, κάντε αντικατάσταση 
από τον προμηθευτή σας ή από κάποιο 
εξουσιοδοτημένο κέντρο συντήρησης/ 
επισκευής.

•   Μην τσιμπάτε/ λυγίζετε ποτέ το ηλεκτρικό 
καλώδιο.

•   Διασφαλίστε ότι το ηλεκτρικό καλώδιο δεν 
ακουμπά σε κανένα καυτό σημείο της σόμπας.

•   Μην συνδέετε ΠΟΤΕ τη συσκευή με 
καλώδιο επέκτασης. Εάν δεν έχετε γειωμένη 
πρίζα, φροντίστε να εγκαταστήσει μία ένας 
εξουσιοδοτημένος ηλεκτρολόγος.

•   Ελέγξτε την τάση του ρεύματος. Η συσκευή 
αυτή έχει προβλεφθεί για να συνδέεται μόνο 
με γειωμένες πρίζες 230 V/~50 Hz.

Η συσκευή ΠΡΕΠΕΙ πάντα να έχει 
γειωμένη σύνδεση. Μην συνδέετε σε καμία 
περίπτωση τη συσκευή με μη γειωμένη 
ηλεκτρική τροφοδότηση.

•   Πρέπει πάντα να υπάρχει εύκολη πρόσβαση 
στην πρίζα όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη.

•   Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω 
από μια πρίζα τοίχου.

Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε τα παρακάτω 
σημεία:
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•   Η ισχύς του ρεύματος πρέπει να αντιστοιχεί 
σε αυτή που αναγράφεται πάνω στην πλάκα 
της συσκευής.

•   Η ηλεκτρική πρίζα και το βύσμα πρέπει να 
προσαρμόζονται στη συσκευή.

•   Το βύσμα του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει 
να είναι συμβατό με την πρίζα.

G En cas de doute, faites vérifier l’installation 
électrique par un expert agréé.

•   Μην καλύπτετε ποτέ τις εισόδους και τις 
εξόδους αέρα της συσκευής.

•   Μην εισάγετε ποτέ αντικείμενα μέσα στα 
ανοίγματα της συσκευής.

•   Φροντίστε η συσκευή να μην έρχεται ποτέ σε 
επαφή με το νερό. Μην ψεκάζετε με νερό πάνω 
στη συσκευή και μην τη βυθίζετε, γιατί υπάρχει 
κίνδυνος δημιουργίας βραχυκυκλώματος.

•   Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή πριν τον 
καθαρισμό της, την αλλαγή μηχανισμού ή 
εξαρτήματος.

•   Να αποσυνδέετε πάντα την ηλεκτρική 
πρίζα πριν πραγματοποιήσετε εργασίες 
συντήρησης στη σόμπα.

•   Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή όταν δεν 
τη χρησιμοποιείτε.

•   Απαγορεύεται να κάνετε τροποποιήσεις στη 
συσκευή. Μπορεί να προκαλέσετε καταστάσεις 
πολύ επικίνδυνες. Οι τροποποιήσεις επίσης 
ακυρώνουν την εγγύηση.

•   Φυλάσσετε ως πολύτιμο το εγχειρίδιο 
εγκατάστασης και χρήσης.

•   Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ακολουθείτε 
πάντα τις υποδείξεις των πυροσβεστών.
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3.  ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

3.1   ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΘΟΝΗΣ (ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ)

G
Ισχύει μόνο για τα μοντέλα που περιέχουν πλαϊνά πάνελ από μαγιόλικα. 
Τοποθετείστε τα πλαϊνά πάνελ από μαγιόλικα πριν τη συναρμολόγηση της 
οθόνης.

1.  Αφαιρέστε την άνω πλάκα της σόμπας. Αυτή απλά τοποθετείται στο πάνω μέρος 
της σόμπας.

2.  Ξεβιδώστε τις δύο παρεχόμενες βίδες στο πίσω μέρος της σόμπας (Απεικόνιση 
1, σελίδα 86) ώστε οι δύο ραβδώσεις της πλάκας συναρμολόγησης της οθόνης 
να εφαρμόζουν ανάμεσα στις βίδες.

3.  Σπρώξτε τις τοποθετημένες ροδέλες γύρω από τις δύο ξεβιδωμένες βίδες, ενάντια 
στο τοίχωμα της σόμπας.

4.  Τοποθετήστε την πλάκα με την οθόνη γλιστρώντας την με τις ραβδώσεις ανάμεσα 
στο κεφάλι της βίδας και στη ροδέλα (Απεικόνιση 2).

5.  Βιδώστε στη συνέχεια τις δύο βίδες για να στερεώσετε καλά την πλάκα της 
οθόνης (Απεικόνιση 3).

6.  Διασφαλίστε ότι το πεπλατυσμένο καλώδιο μπορεί να κουνηθεί ελεύθερα πίσω 
από την πλάκα της οθόνης.

7.  Σηκώστε το προστατευτικό υλικό πάνω από το πεπλατυσμένο καλώδιο 
(Απεικόνιση 4).

8.  Γλιστρήστε το πεπλατυσμένο καλώδιο μέσα στο προστατευτικό στόμιο 
(Απεικόνιση 5).

3.2   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 
Αυτό τοποθετείται στο πίσω μέρος της σόμπας. Ξετυλίξτε επαρκώς το καλώδιο του 
ανιχνευτή ώστε η άκρη του ανιχνευτή να βρίσκεται 5 cm από το έδαφος (Απεικόνιση 6). 
Ο ανιχνευτής δεν πρέπει να ακουμπά τα καυτά σημεία της σόμπας. 

4.  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ 

Ο καπναγωγός είναι ένα από τα πιο σημαντικά εξαρτήματα της εγκατάστασης. Σε αυτό 
το κεφάλαιο, αναφερόμαστε στις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες ο καπναγωγός πρέπει 
να ικανοποιεί για να είναι εγγυημένη η καλή λειτουργία της σόμπας.

G
Οι κανονισμοί/ διατάξεις/ αποφάσεις και τοπικά και διεθνή πρότυπα πρέπει 
πάντα να τηρούνται. Εάν οι παρεχόμενες οδηγίες εγκατάστασης σε αυτό το 
εγχειρίδιο αποκλίνουν από τον τοπικό/διεθνή και/ή περιφερειακό κανονισμό, 
ο κανονισμός είναι αυτός που πρέπει πάντα να εφαρμόζεται.

Ο καπναγωγός πρέπει να είναι σχεδιασμένος για να ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις:
1. Να εκκενώνει τα προϊόντα της καύσης
2. Να εξασφαλίζει τον απαραίτητο αέρα κατά τη λειτουργία της συσκευής
3.  Να αντέχει στη δράση της θερμοκρασίας των προϊόντων της καύσης και της 

συμπύκνωσης, καθώς και στη χημική τους δράση.
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4. Να έχει ικανοποιητική στεγανότητα.
5. Να έχει ικανοποιητική μηχανική σταθερότητα.

Ο κατασκευαστής και ο διανομέας απορρίπτουν ρητά κάθε ευθύνη:
• Εάν η εγκατάσταση δεν είναι σύμφωνη με τον εθνικό/τοπικό κανονισμό.
•  Εάν οι ελάχιστες απαιτήσεις της εγκατάστασης, που αναφέρονται σε αυτό το 

εγχειρίδιο δεν τηρούνται, σε περίπτωση απουσίας εθνικού/τοπικού κανονισμού.

 4.1   ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΑΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ

1.  Μια μόνο συσκευή πρέπει να συνδέεται με τον καπναγωγό. Απαγορεύεται η 
σύνδεση πολλαπλών συσκευών πάνω στον ίδιο καπναγωγό. Μη συνδέετε ποτέ 
δύο σόμπες, ένα κοφίνι, μια σόμπα, έναν δεύτερο καπναγωγό, κ.λπ. με τον ίδιο 
καπναγωγό. Δείτε απεικόνιση 7.

2.  Χρησιμοποιήστε μόνο τα κατάλληλα υλικά εγκατάστασης σύμφωνα με τις 
ισχύουσες τεχνικές συστάσεις (DTU 24-1 και 24-2) για να εγκαταστήσετε τον 
καπναγωγό. Ο καπναγωγός της σόμπας με τα πέλλετ πρέπει να αντέχει στη 
ζέστη (σε τουλάχιστον 450°C). Για να μάθετε τις οδηγίες που αφορούν τα υλικά 
εγκατάστασης για τον καπναγωγό, συμβουλευτείτε τους κανονισμούς, οδηγίες, 
αποφάσεις και τοπικά/εθνικά πρότυπα.

3.  Ο καπναγωγός και η έξοδος του καπναγωγού πρέπει να είναι τοποθετημένα 
σε συγκεκριμένη απόσταση από εύφλεκτα υλικά (DTU 24-1). Για να μάθετε 
τις απαιτήσεις που αφορούν τα υλικά εγκατάστασης, συμβουλευτείτε τους 
κανονισμούς, οδηγίες, αποφάσεις και τα τοπικά/εθνικά πρότυπα.

4.  Η σόμπα πρέπει να συνδέεται με τον καπναγωγό του οποίου τα χαρακτηριστικά 
(διάταξη, μήκος...) αντιστοιχούν στις προδιαγραφές που αναγράφονται στον 
πίνακα 1 (σελίδα 9) αυτού του εγχειριδίου εγκατάστασης. Ο καπναγωγός 
ανώτερης διαμέτρου επιτρέπεται, αν έχει μέγιστη διάμετρο 150 mm, υπό την 
προϋπόθεση ότι εξασφαλίζει την αναγραφόμενη έλκυση αέρα.

5.  Στη Γαλλία απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση αναγωγικού κλαπέτου μέσα στον 
αγωγό σύνδεσης ή μέσα στον καπναγωγό.

6.  Κανένα ηλεκτρικό καλώδιο δεν πρέπει να εγκαθίσταται μέσα ή κοντά στον 
καπναγωγό.

7.  Η εγκατάσταση του καπναγωγού πρέπει να είναι αδιαπέραστη στον καπνό.

8.  Ο καπναγωγός πρέπει να εγκαθίσταται κάθετα και με τρόπο τέτοιο που να 
επιτρέπει τη ρευστή ροή του καπνού της καύσης και εύκολη πρόσβαση στον 
καθαρισμό εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια καλή σταθερότητα.

9.  Ο καπναγωγός και η σόμπα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα για έλεγχο και 
καθαρισμό.

10.  Η σόμπα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να στηρίζει τον καπναγωγό.
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11.  Εάν χρησιμοποιείτε προϋπάρχων καπναγωγό, καθαρίστε τον με έναν ειδικό 
καθαριστή πριν εγκαταστήσετε τη σόμπα. Η αιθάλη και τα υπολείμματα της 
καύσης μπορεί να εμποδίζουν με τρόπο περισσότερο ή λιγότερο σημαντικό τη 
διέλευση του υπάρχοντος καπναγωγού, κάτι το οποίο θα βλάψει σημαντικά την 
καλή λειτουργία της συσκευής. Μια μάζα αιθάλης και άλλες βρομιές μπορούν 
να προκαλέσουν ανάφλεξη και να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις. Σας 
υπενθυμίζουμε ότι η μέγιστη διάμετρος του καπναγωγού δεν πρέπει να ξεπερνά 
τα 150 mm.

12.  Απαγορεύεται να τοποθετείτε έναν εξαγωγέα καυσαερίων μέσα ή πάνω στον 
καπναγωγό. Η σόμπα είναι η ίδια εξοπλισμένη με έναν τέτοιο εξαγωγέα. Η θέση 
εντός πρόσθετου εξαγωγέα πάνω ή μέσα στον καπναγωγό εμποδίζει την καλή 
λειτουργία της σόμπας.

	 Πίνακας	1:	Καταγραφή	των	διαστάσεων	του	καπναγωγού.

Πληροφορίες για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις όσον αφορά τις 
διαστάσεις του καπναγωγού

Εσωτερική 
διάμετρος του 
καπναγωγού 
από 80 mm

Εσωτερική 
διάμετρος του 
καπναγωγού 
από 100 mm

Ελάχιστο κάθετο μήκος του καπναγωγού 2,5 m 2,5 m

Μέγιστο κάθετο μήκος του καπναγωγού 7 m 10 m

Μέγιστο κάθετο ύψος ανάμεσα σε 2 
μετακινήσεις*

5 m 5 m

*	επιτρέπονται	2	μετακινήσεις	το	μέγιστο	με	μέγιστη	γωνία	45°

5.  ΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Ο αγωγός της σύνδεσης εξασφαλίζει την ένωση ανάμεσα στο μπουρί της συσκευής και 
το στόμιο εισόδου μέσα στον καπναγωγό.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται να συνδέετε πολλαπλές συσκευές σε έναν μοναδικό 
καπναγωγό.

Ο αγωγός σύνδεσης στο μπουρί πρέπει συστηματικά να είναι εξοπλισμένος σε χαμηλό 
σημείο με ένα ταφ καύσης, εφοδιασμένο με ένα πώμα για τον καθαρισμό ή μια συσκευή 
συγκέντρωσης των υδρατμών.

Η σχεδίαση της σύνδεσης δεν πρέπει να φέρει πάνω από δύο κλίσεις των 90° πάνω 
στη διαδρομή της. Το ταφ τοποθετημένο στη βάση της σύνδεσης (δείτε απεικόνιση 10, 
σελίδα 90) δεν αποτελεί μέρος του αγωγού σύνδεσης. Οι κλίσεις των 90° δεν πρέπει 
να είναι σε κοφτερή γωνία. Το μήκος του οριζοντίου μέρους του αγωγού δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα 3 μέτρα.

Επιπλέον, το σημείο της κάθετης κίνησης δεν πρέπει να παρουσιάζει αντίστροφη κλίση 
που να δημιουργεί χαμηλά σημεία.
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6.  ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Στις σελίδες 119 μέχρι 123 θα βρείτε προτεινόμενα διαγράμματα για την εγκατάσταση:
- του καπναγωγού σε εσωτερικό περιβάλλον (διαγράμματα Β μέχρι Ε)
- του καπναγωγού σε εξωτερικό περιβάλλον (διάγραμμα Α) Σε αυτήν την τελευταία 
περίπτωση, τα χαρακτηριστικά του αγωγού και του μονωτικού περιβλήματος πρέπει να 
είναι προσαρμοσμένα στις εξωτερικές συνθήκες.

Υπενθύμιση: σε κάθε περίπτωση, σας υπενθυμίζουμε ότι η εγκατάσταση πρέπει να 
γίνεται με κάθετη έξοδο, με μία έξοδο σε ζώνη 1 μέχρι 40 cm πάνω από το δοκάρι της 
στέγης και 8 m από κάθε εμπόδιο.
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 1.   ΔΙΑΘΕΤΩ ΕΝΑΝ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΑΕΡΑ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν ευλύγιστο ανοξείδωτο μέσα στο υπάρχον σωλήνα. 
Η διάμετρός του δεν πρέπει να ξεπερνά τα 150 mm.
Είναι επίσης απαραίτητο να προβλεφθεί μια είσοδος αέρα:
•  είτε από μια μη σφραγισμένη γρίλια 200 cm2

•   είτε από μια τρύπα μέσα στον τοίχο από την οποία έχει περάσει με κανάλι ένας 
σωλήνας εισόδου αέρα με 50 cm μέγιστο μήκος και διάμετρο 50 mm και η οποία 
είναι συνδεδεμένη με τη σόμπα σας

Κολάρο σωλήνα

Πλάκα
υψηλής στεγανότητας

Κινέζικο καπέλο

Εύκαμπτος λείος

153 mm
μέγιστη διάμετρος

Σύνδεση σόμπας / σωλήνα
Πλάκα καθαρισμού

Σφιγκτήρας ασφαλείας

Ευθύγραμμο στοιχείο

Ταφ 90° + πώμα

Είσοδος αέρα

40 cm πάνω από το 
ψηλότερο σημείο της σκεπής 
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 2.   ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ ΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε μεμονωμένους τους σωλήνες ώστε να αποφύγετε 
τη συμπύκνωση και να μην είναι αναποτελεσματική η εκκένωση του καπνού.
Είναι επίσης απαραίτητο να προβλεφθεί μια είσοδος αέρα:
•   είτε από μια μη σφραγισμένη γρίλια 200 cm2

•   είτε από μια τρύπα μέσα στον τοίχο από την οποία έχει περάσει με κανάλι ένας 
σωλήνας εισόδου αέρα με 50 cm μέγιστο μήκος και διάμετρο 50 mm και η οποία 
είναι συνδεδεμένη με τη σόμπα σας

Φρέσκος αέρας

Ταφ 90° ομόκεντρο
με διπλό τρύπημα

Πώμα τρυπημένο για
τη μόνωση του αέρα

Σφιγκτήρας τοίχου

Στήριγμα τοίχου

Σφιγκτήρας ασφαλείας

Ευθύγραμμο
στοιχείο ομόκεντρο

Σφιγκτήρας
ασφαλείας

Ευθύγραμμο
στοιχείο
απλού
τοιχώματος

Κάθετο τερματικό
Καπνός

40 cm πάνω από το
ψηλότερο σημείο της σκεπής
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 3.   ΘΕΛΩ ΝΑ ΦΤΙΑΞΩ ΕΝΑΝ ΑΓΩΓΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
ΜΟΥ

 A  ΔΙΑΘΕΤΩ ΜΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΙΣΟΔΟ ΑΕΡΑ
Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί μια είσοδος αέρα:
•   είτε από μια μη σφραγισμένη γρίλια 200 cm2

•   είτε από μια τρύπα μέσα στον τοίχο από την οποία έχει περάσει με κανάλι ένας 
σωλήνας εισόδου αέρα με 50 cm μέγιστο μήκος και διάμετρο 50 mm και η οποία 
είναι συνδεδεμένη με τη σόμπα σας.

Οι αγωγοί σύνδεσης πρέπει να συμφωνούν με τις αποστάσεις ασφαλείας από τα 
καύσιμα υλικά (πρότυπα DTU 24.1).
Οι αγωγοί σύνδεσης θερμικής ισχύος μέγιστης ή ίσης με Τ200 πρέπει να εγκαθίστανται 
σε μια απόσταση 3 φορές της ονομαστικής διαμέτρου του αγωγού από τα τοιχώματα 
ή το ανώτατο όριο των υλικών καύσης. Η απόσταση αυτή μπορεί να μειωθεί κατά 
1,5 φορά της ονομαστικής διαμέτρου, αν δημιουργηθεί μια προστασία ενάντια στη 
θερμότητα που δημιουργεί ένα κενό αέρος ανάμεσα στον αγωγό σύνδεσης και στα 
γειτονικά προϊόντα καύσης. Αυτή η προστασία πρέπει να κατασκευαστεί σε προϊόν 
μη καύσιμο και πρέπει να δημιουργεί κενό αέρος.

Κάθετο τερματικό

Σωλήνας
ένωσης με προεξοχή
Στήριγμα στη σκεπή

Κολάρο στήριξης

Σφιγκτήρας ασφαλείας

Ευθύγραμμο
στοιχείο ομόκεντρο

Ευθύγραμμο
στοιχείο ομόκεντρο

Κολάρο στήριξης

Κρύπτη
καθαρισμού αγωγού

Ευθύγραμμο στοιχείο
με απλό τοίχωμα

Ταφ 90° + πώμα

ροσαρμογέας*

* Προβλέψετε έναν προσαρμογέα
ανάλογα το μπουρί της σόμπας

Είσοδος αέρα

Αερισμός

Αερισμός

Καλούπωμα με υψηλό
και χαμηλό εξαερισμό
στο κατοικήσιμο μέρος

40 cm au dessus du point 
le plus haut du toit
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 B   ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΙΣΟΔΟ ΑΕΡΑ

Σας ζητάμε να χρησιμοποιήσετε ένα σωλήνα διπλής ροής που να έχει την τεχνική 
υποστήριξη CSTB για να σας επιτρέψει να έχετε μια εγκατάσταση που πληρεί 
τις προϋποθέσεις: είσοδος αέρα και εκκένωση. Επιπλέον αυτός ο τύπος σωλήνα 
επιτρέπει τη βέλτιστη απόδοση.

Καπνός

40 cm πάνω από το ψηλότερο
σημείο της σκεπής

Φρέσκος
αέρας

Κάθετο τερματικό

Σωλήνας ένωσης
με προεξοχή

Σφιγκτήρας ασφαλείας

Κολάρο στήριξης

Πλάκα καθαρισμού

Ευθύγραμμο στοιχείο
ομόκεντρο

Ταφ 90° ομόκεντρο με τρύπημα
Εκκένωση καπνού

Ταφ 90° ομόκεντρο με τρύπημα
Εισαγωγή αέρα

Συμπαγές πώμα

Αερισμός

Καλούπωμα με υψηλό
και χαμηλό αερισμό στο
κατοικήσιμο μέρος

Στήριγμα στη σκεπή
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7.  ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΕΡΑ

Ο φρέσκος αέρας μπορεί να φτάσει με τρεις πιθανότητες:
1.   Μέσω ενός συστήματος σωλήνων διπλής ροής,
2.   Μέσω ενός στομίου αερισμού μη σφραγισμένου 200 cm²,
3.   Μέσω ενός σωλήνα που συνδέεται άμεσα με τη συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση, 

φροντίστε ο σωλήνας να έχει διάμετρο 50 mm και μέγιστο μήκος 50 cm (σχήμα 
11) και σε καμία περίπτωση διάμετρο μικρότερου ή μεγαλύτερου μήκους. Η 
διαδρομή πρέπει πάντα να είναι σύντομη και όσο πιο ευθεία γίνεται με τέτοιο 
τρόπο ώστε ο αγωγός να μπορεί να αντλεί φρέσκο αέρα. Τσεκάρετε αντο άκρο 
του σωλήνα είναι καλυμμένο με ένα προστατευτικό ώστε να αποφευχθεί κάθε 
εμπόδιο ή παρεισαγωγή.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σωλήνα πλαστικό τύπου PVC για αυτήν την παροχή αέρα.

8.  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΟΜΠΑΣ

Μην προχωρείτε στην εγκατάσταση της μονάδας και μην κάνετε ποτέ εργασίες 
συντήρησης στη μονάδα όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Να διασφαλίζετε 
πάντα ότι η σόμπα είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα.

1.   Πριν την οριστική τοποθέτηση της σόμπας, επιβεβαιώστε ότι το δάπεδο είναι 
ικανοποιητικά γερό για να στηρίξει το βάρος της σόμπας. Προσοχή: Το βάρος 
της σόμπας είναι κατανεμημένο σε τέσσερα ρυθμιζόμενα πόδια. Εάν είναι 
απαραίτητο, στερεώστε καλύτερα το δάπεδο.

2.   Ρυθμίστε την επιπεδότητα της σόμπας χρησιμοποιώντας τα πόδια. 
Χρησιμοποιείστε ένα επίπεδο. Διασφαλίστε ότι η δύναμη που εφαρμόζεται στο 
δάπεδο είναι η ίδια για κάθε ένα από τα τέσσερα ρυθμιζόμενα πόδια.

3.   Από τη στιγμή που τοποθετήσετε τη σόμπα, πρέπει να κρατήσετε έναν ελεύθερο 
χώρο ανάμεσα στη σόμπα και τον τοίχο ή στα άλλα εμπόδια, όπως αναγράφεται 
στην απεικόνιση 12. Εάν οι τοίχοι ή τα αντικείμενα γύρω από τη σόμπα 
περιέχουν εύφλεκτα υλικά, διασφαλίστε ότι η θερμοκρασία τους δεν ξεπερνά 
ποτέ τους 60°C, ακόμα και στην υψηλότερη θέση του καυστήρα. Σε περίπτωση 
αμφιβολίας, εγκαταστήστε μια προστατευτική πυρίμαχη πλάκα στους τοίχους, ή 
μετακινήστε τα αντικείμενα.

4.   Η σόμπα έχει προβλεφθεί να τοποθετείται σε ελεύθερη θέση και δεν προβλέπεται 
εντοίχιση.

5.   Διασφαλίστε ότι η γρίλια εξόδου του θερμού αέρα δεν είναι μπλοκαρισμένη και 
ότι μπορεί να αναπνέει ελεύθερα.

6.   Διασφαλίστε ότι η γρίλια αναρρόφησης του επιστρεφόμενου αέρα δεν είναι 
μπλοκαρισμένη.

7.   Εάν το δάπεδο αποτελείται από εύφλεκτο υλικό, η σόμπα πρέπει να τοποθετηθεί 
πάνω σε έναν πυρίμαχο πάτο. Η πλάκα αυτή πρέπει να είναι πιο πάνω από το 
περίζωμα της σόμπας, 40 cm στο μπροστινό μέρος και 20 cm στα πλαϊνά και το 
πίσω μέρος.

8.   Εγκαταστήστε τη σόμπα με τρόπο τέτοιο ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση για 
τις εργασίες συντήρησης.
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9.  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Αυτή η σόμπα χρειάζεται ηλεκτρική τροφοδότηση. Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες 
παρατηρήσεις. Το ηλεκτρικό δεν πρέπει να συνδεθεί παρά μόνο στο τέλος των εργασιών 
εγκατάστασης. Πριν την ηλεκτρική σύνδεση, διαβάστε επίσης τα κεφάλαια 3 και 3.1 του 
εγχειριδίου χρήσης.

1.   Διασφαλίστε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα αντιστοιχεί σε αυτό που αναγράφεται πάνω 
στην περιγραφή της πλάκας της σόμπας.

2.   Χρησιμοποιήστε μόνο γειωμένη ηλεκτρική πρίζα. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη 
γειωμένη πρίζα, πρέπει να εγκαταστήσετε μία από έναν αναγνωρισμένο 
εγκαταστάτη.

3.   Μη συνδέετε ποτέ τη σόμπα με τη βοήθεια επέκτασης. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη 
γειωμένη πρίζα, πρέπει να εγκαταστήσετε μία από έναν αναγνωρισμένο 
εγκαταστάτη.

4.   Διασφαλίστε ότι το τροφοδοτικό καλώδιο δεν ακουμπά θερμά σημεία της σόμπας.
5.   Το καλώδιο τροφοδότησης παρέχεται χωριστά. Ένα από τα άκρα πρέπει να είναι 

συνδεδεμένο στη σόμπα, δείτε την απεικόνιση 13.
6.   Διασφαλίστε ότι το βύσμα του καλωδίου τροφοδότησης εφαρμόζει στην πρίζα του 

ρεύματος.
7.   Πριν τη σύνδεση του βύσματος στο ηλεκτρικό ρεύμα, διασφαλίστε ότι το φις και το 

καλώδιο τροφοδότησης είναι σε καλή κατάσταση.
8.   Διασφαλίστε ότι ο διακόπτης, που βρίσκεται στο πίσω μέρος της σόμπας, είναι 

αποσυνδεδεμένος.
9.   Για να μπορείτε να συνδέσετε τη σόμπα γρήγορα και εύκολα σε περίπτωση 

συντήρησης ή επείγουσας ανάγκης, διασφαλίστε ότι υπάρχει εύκολη πρόσβαση για 
το φις.

10.   Μην μαγκώνετε το καλώδιο.

11.  Buig en knik de kabel niet.Ένα χαλασμένο καλώδιο ή ηλεκτρική πρίζα πρέπει να αντικαθίστανται μόνο 
από τον προμηθευτή, από έναν τεχνικό ή ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
επισκευής.. 

9.1  ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Απεικόνιση 14 :
1. Αποδέκτης της θερμοκρασίας περιβάλλοντος
2. Αποδέκτης της θερμοκρασίας του καπναγωγού
3. Διακόπτης διαφορικής πίεσης του καπναγωγού
4. Θερμοστάτης ασφαλείας
5. Μοτέρ κοχλία τροφοδοσίας πέλλετ
6. Οθόνη
7.  Καλωδιοταινία οθόνης
8. Ράβδος ανάφλεξης
9. Ανεμιστήρας για τον αέρα περιβάλλοντος
10. Ανεμηστήρας για την εξαγωγή καπνού
11. Καλώδιο κωδικοποιητή
12. Τυπωμένο κύκλωμα
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10. ΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν την αρχική τοποθέτηση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης (ειδικότερα το 
κεφάλαιο 3).

11. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μοντέλο
Fiorina 74 

S-line
Fiorina 90 

S-line
Fiorina 103 

S-line

Τύπος σόμπας
με πέλλετ 

ξύλου
με πέλλετ 

ξύλου
με πέλλετ 

ξύλου

Ισχύς (*) kW 2,65 - 7,45 2,65 - 9,00 4,25 - 10,30

Ηλεκτρική κατανάλωση W 300 / 100 300 / 100 300 / 100

Τάση σύνδεσης V/Hz 230/~50 230/~50 230/~50

Θερμική απόδοση με ισχύ 
ονομαστική/μειωμένη (*)

% 91 / 92,7 89,5 / 92,7 91,4 / 94,3

Επίπεδο CO με ονομαστική ισχύ O2 
13%/ μειωμένη ισχύς (*)

% 0,01 / 0,04 0,01 / 0,04 0,01 / 0,01

Μέση περιεκτικότητα σκόνης σε O2 13% mg/Nm³ 18,4 14,0 14,0

Για δωμάτια μέχρι (**) m³ 200 240 270

Διάμετρος σωλήνα εκκένωσης mm 80 80 80

Θερμοκρασία καπνού με ισχύ 
ονομαστική/μειωμένη (*)

°C 128 150 129

Απαραίτητη έλκυση καμινάδας Pa 11 11 11

Τύπος καυσίμου Ø 6 mm NF/ 
Din+/ Önorm+/

EN+

Ø 6 mm NF/ 
Din+/ Önorm+/

EN+

Ø 6 mm NF/ 
Din+/ Önorm+/

EN+

Ονομαστικό μήκος/διάμετρος 
καυσίμου

mm 30 / 06 30 / 06 30 / 06

Χωρητικότητα χοάνης πέλλετ kg 13 13 17

Αυτονομία (ελάχ.-μέγ.) h 8 - 22 6,5 - 22 7,5 - 19

Εισαγωγή  αρχικού αέρα Ναι Ναι Ναι

Καθαρό βάρος kg 81 91 95

(*) Σύμφωνο με το πρότυπο EN14785

(**) Ενδεικτική τιμή, ποικίλει ανά χώρα/περιοχή
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FIORINA74 FIORINA90

ITEM DESCRIPTION UM Quantity Code Code
1 ELECTRIC HEATER 270W 230V X 6-8KW NR 1 410010H 410010H
2 AUGER SUPPORT NR 1 43020800 43020800
3 PCB J042 NR 1 410615 410615
4 THERMOSTAT 100°C LS16025516 2.5A T85 NR 1 410009 410009
5 POWER SUPPLY NR 1 410011 410011

6 DIFFERENTIAL AIR PRESSURE SWITCH 
C6065A1002:2 0,6-6MBAR NR 1 410007 410007

7 TANGENTIAL FAN NR 1 410004T 410004T
8 MAIN PCB SUPPORT NR 1 419006 419006
9 REAR PANNEL NR 1 419005 419005

10 PELLET TANK NR 1 419700 419700
11 AIR CARTER NR 1 43020700 43020700
12 GRID TANK NR 1 410149 410149
13 GEAR MOTOR MEM390 230/50/2RPM NR 1 410006 410006
14 AUGER NR 1 410015 410015
15 BUSHING FOR AUGER NR 2 410065 410065
16 DISPLAY SUPPORT NR 1 43102000 43102000
17 DISPLAY NR 1 411301 411301
18 BODY STOVE NR 1 - -
19 REMOTE CONTROL NR 1 411673 411673
20 BLACK TOP COVER NR 1 43102200 43102200
21 LEFT BRACKET  TANK NR 1 419004 419004
22 STAINLESS STEEL PIPE NR 1 420112 420112
23 SIDE PANEL (BORDEAUX/GREY) NR 2 4310700B/G 43105800B/G
24 SMOKE EXTRACTOR PL21CE0180 NR 1 410694 410694
25 SEAL SMOKE EXTRACTOR NR 1 419900 419900
26 CENTRAL INTERNAL WALL NR 1 419405 419405
27 FLAME SHIELD NR 1 419407 419407
28 LEFT INTERNAL WALL NR 1 419406 419406
29 LEFT ALUMINIZED PLATE NR 1 419404 419404
30 AIR GRILLE NR 1 419009 419009
31 DOOR (ASSEMBLED) NR 1 43106600 43106700
31 GLASS 205X413MM SP.4MM NR 1 410639 410639
32 HANDLE NR 1 43102908 43102908
33 RIGHT ALUMINIZED PLATE NR 1 419403 419403
34 RIGHT INTERNAL WALL NR 1 419406 419406
35 CAST IRON BRAZIER NR 1 411688 411688
36 ASH BOX NR 1 419001 419001
37 BURNER BOX NR 1 43020900 43020900
38 LEFT INSIDE FUND NR 1 43020601 43020601
39 RIGHT INSIDE FUND NR 1 43020602 43020602
40 BASEMENT STOVE NR 1 - -
41 ADJUSTABLE FEET NR 4 410023 410023
42 PELLET FEEDER NR 1 43020200 43020200
43 ELECTRIC HEATER TUBE NR 1 419300 419300
44 RIGHT BRACKET  TANK NR 1 419003 419003
Ø FLAT CABLE FOR DISPLAYER NR 1 410238 410238
Ø CABLING NR 1 411380 411380
Ø SMOKE SENSOR SONK1000ACCA NR 1 411307 411307
Ø ROOM SENSOR STUFA NR 1 410240 410240
Ø DOOR SEAL DIAM 14MM ML 1,4 410020 410020
Ø GLASS SEAL 15X3MM ML 1,3 410029 410029
Ø USER MANUAL NR 1 001160 001160
Ø INSTALLATION MANUAL NR 1 001161 001161

FIORINA74 - FIORINA90 - SPARE PARTS LIST & PRICES

Ø   particolare non rappresentato nell'esploso. 
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FIORINA103 S-LINE

ITEM DESCRIPTION UM QUANTITY CODE
1 LEFT SIDE PANEL NR 1 420582
2 SMOKE EXTRACTOR PL21CE0180 NR 1 43020800
3 STAINLESS STEEL PIPE NR 1 420112
4 LEFT BRACKET  TANK NR 1 420583
5 BODY STOVE NR 1 420500
6 RIGHT BRACKET TANK NR 1 420584
7 BLACK TOP COVER NR 1 420585
8 DISPLAY SUPPORT NR 1 420586
9 DISPLAY NR 1 411301

10 INSULATION RING FOR AUGER NR 1 414196
11 PELLET TUBE NR 1 420587
12 ELECTRIC HEATER 270W 230V X 6-8KW NR 1 410010H
13 AIR CARTER NR 1 420588
14 PELLET TANK NR 1 420562
15 REAR PANNEL NR 1 420589
16 MAIN PCB SUPPORT NR 1 420590
17 POWER SUPPLY NR 1 410011
18 PCB J042 NR 1 410615
19 THERMOSTAT 100°C LS16025516 2.5A T85 NR 1 410009
20 AUGER NR 1 410015
21 BUSHING FOR AUGER NR 2 410065
22 HOLDING AUGER NR 1 410056
23 GEAR MOTOR MEM390 230/50/2RPM NR 1 410006
24 AUGER SUPPORT NR 1 420574
25 AUGER TUBE SUPPORT NR 1 420591
26 RIGHT SIDE PANEL NR 1 420592
27 CENTRIFUGAL FAN NR 1 411188N
28 AIR CARTER FOR CENTRIFUGAL FAN NR 1 420602

29 DIFFERENTIAL AIR PRESSURE SWITCH 
C6065A1002:2 0,6-6MBAR NR 1 410007H

30 BASEMENT STOVE NR 1 420563
31 INSIDE FUND NR 2 420593
32 CAST IRON BRAZIER NR 1 411687
33 ASH BOX NR 1 420514
34 ASH GRATE NR 1 420594
35 RIGHT INTERNAL WALL NR 1 420514
36 RIGHT ALUMINIZED PLATE NR 1 420512
37 FRAME DOOR NR 1 420598
38 HANDLE NR 1 420599
39 LEFT ALUMINIZED PLATE NR 4 420513
40 AIR GRILLE NR 1 420600
41 FLAME SHIELD NR 1 420511
42 LEFT INTERNAL WALL NR 1 420596
43 SPACER FOR FAN NR 1 420602
Ø GRID TANK NR 1 410150
Ø BURNER BOX NR 1 420601
Ø PELLET DOOR NR 1 420604
Ø GLASS 205X413MM SP.4MM NR 1 410639
Ø DOOR FRAME NR 1 420548
Ø ADJUSTABLE FEET NR 4 410023
Ø FLAT CABLE FOR DISPLAYER NR 1 410238
Ø CABLING NR 1 420001
Ø REMOTE CONTROL NR 1 411673
Ø SMOKE SENSOR SONK1000ACCA NR 1 411307
Ø ROOM SENSOR STUFA NR 1 410240
Ø DOOR SEAL DIAM 14MM ML 1,4 410020
Ø GLASS SEAL 15X3MM ML 1,3 410029
Ø USER MANUAL NR 1 001162
Ø INSTALLATION MANUAL NR 1 001163

FIORINA103 S-LINE - SPARE PARTS LIST

Ø   particolare non rappresentato nell'esploso. 
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1 40 cm boven het hoogste punt van het dak.

3 40 cm au dessus du point le plus du toit

9A.
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1 40 cm boven het hoogste punt van het dak.

3 40 cm au dessus du point le plus du toit

9B.
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1 40 cm boven het hoogste punt van het dak.

3 40 cm au dessus du point le plus du toit

9C.
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INSTALLATION HORIZONTALE 
STRICTEMENT INTERDITE EN 
FRANCE.

1 40 cm boven het hoogste punt van het dak.

3 40 cm au dessus du point le plus du toit

9D.
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9E. INSTALLATION HORIZONTALE 
STRICTEMENT INTERDITE EN 
FRANCE.
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10.

11.

12.
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13.

14.



  Αν επιθυµείτε περισσότερες πληροφορίες ή αν αντιµετωπίζετε κάποιο πρόβληµα, παρακαλούµε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας 
(www.qlima.com) ή επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών µας 
(θα βρείτε τον αριθµό διεύθυνση και τηλέφωνο στο www.qlima.com).
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