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Instrucţiuni de montaj şi de utilizare 
pentru radiatorul de încâlzit, Nr. de 

articol 12016 

A se citi înaintea începerii lucrărilor!

Nerespectarea instrucţiunilor şi indicaţiilor din acest manual de instrucţiuni de folosire poate avea drept urmare apariţia 
unor deficienţe funcţionale sau chiar avarierea radiatorului, a altor valori materiale, sau vătămarea sănătăţii sau integrităţii 

corporale a unor persoane

Din aceasta cauză este imperios necesar ca înaintea fiecărei operaţii de montare, respectiv înaintea fiecărei puneri în 
funcţiune a radiatorului, să citiţi capitolele respective din acest manual. Respectaţi întrutotul ordinea indicată a diferitelor 

operaţii şi acordaţi permanent atenţia cuvenită indicaţiilor de siguranţă, cuprinse în manual.

Acest manual de instrucţiuni constituie o parte componentă a produsului. Păstraţi-l din această cauză nemijlocit în 
apropierea produsului şi predaţi-l odată cu acesta următorului proprietar, în cazul în care înstrăinaţi radiatorul.
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Datele tehnice

Aprobările de folosire

Deutscher Verein des Gas- und 
Wasserfaches (DVGW)(Asociaţia 
Germană a Specialiştilor în Domeniul 
Instalaţiilor de Apă şi de gaz)

Numărul de control  - 0085

Radiatorul

Categoria de aparat I3B/P conform DIN EN 14543

Greutatea totală aprox. 15,5 kg

Dimensiunile (Ø x înălţime) aprox. 76 x 220 mm

Sistemul de alimentare cu gaz de combustie

Puterea calorică aprox. 14 kW

Valoarea debitului (Cubajul debitului) 1018 g/h

Durata de ardere aprox. 1 h/kg la capacitatea termică maximă 

Felul gazului Gaz lichefiat (Propan/Butan)

Butelia de gaz lichefiat Butelie de gaz lichefiat uzuală, din comerţ, cu greutatea de umplere de 5 sau 
de 11 kg

Reductor de presiune Tipul Reductor de presiune cu valoarea de reglare fixă şi -atestat pentru folosinţă

Debitul max. 1,5 kg/h

Presiunea de regim 30 mbar

Furtunul de gaz -furtun atestat pentru folosinţă (max. 1,5 m)

Aprinderea Aprindere piezoelectrică

Reglarea flăcării continuă între 0 şi valoarea maximă
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Volumul de livrare

Poziţia Cantitatea Denumirea Poziţia. Cantitatea Denumirea

1 1 Baza A 6 M6x15

2 1  Suporti camera cilindrica B 6 M5x15

3 1  Conector pentru suporti cilindru C 3 M6

4 1  Garnitura D 6 20x6,5x1

5 1  Bara inferioara(lunga) E 9 M6x15

6 1  Inel conector F 15 M6

7 1  Bara superioara(scurta) G 9 M5x15

8 1  Camera cilindrica cu protectie H 3 M4x15

9 1  Cheie I 9 M4

10 1  Arzator J 18 12x4,3x1

11 3  Reflector,3 bucati

12 3  Conector pentru reflector

13 1  Inel conector pentru reflector

14 1  Regulator de presiune
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Vedere descompusă

Gasket: Ø20*Ø6.5*1.0

Wing Nut:M6 

Bolt:M6*15

Nut:M6

Bolt:M5*15 

Gasket: Ø4.3*Ø12*1.0

Nut:M4

Bolt:M4*15

Bolt:M6*15

Bolt:M5*15
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Elemente de deservire
Poziţia Denumirea Funcţia

A Aprinzător piezoelectric Aprindeţi gazul la arzător (prin apăsare)

B Regulator de flacără Se va umple arzătorul cu gaz în vederea aprinderii 
(butonul se va roti în poziţia "Flacără mică" şi se va 
menţine apăsat). 

După aprindere se va regla puterea de încălzire dorită 
(prin rotire).

G0 Butelia de gaz lichefiat Rezervor de combustibil

G1 Ventilul buteliei de gaz lichefiat Dispozitiv de protecţie cu rol de separare şi de izolare; 
Deschiderea buteliei (prin rotirea de la dreapta la 
stânga) şi închiderea buteliei (prin rotirea de la stânga la 
dreapta).

G2 Filetul ventilului buteliei de gaz Legătura dintre butelia de gaz lichefiat şi reductorul de 
presiune

G3 Piuliţa olandeză a reductorului de 
presiune

Recordarea buteliei de gaz lichefiat la radiator (rotirea de 
la dreapta la stânga) şi debranşarea buteliei de gaz de la 
radiator (rotirea de la stânga la dreapta).

G4 Reductor de presiune Reducerea presiunii gazului lichefiat.

G5 Racord reductor de presiune Legătura dintre reductorul de presiune şi furtunul de gaz

G6 Bridă Legătura dintre reductorul de presiune şi furtunul de gaz

G7 Furtunul de gaz Conducerea gazului la arzător.

G1 G2

G3
G4

G5 G6 G7

G0

Funcţia
Atunci când ventilul buteliei de gaz (G1) şi regulatorul de flacără (B) sunt deschise, gazul se scurge prin furtunul de gaz (G7) 
şi prin elementul de reglare în arzător. În timpul aprinderii trebuie să se ia măsuri pentru ca butonul regulator să fie reglat în 
poziţia debitului minim. În caz contrar s-ar putea produce o detonaţie.

Atunci când este acţionat aprinzătorul piezolelectric (A), la bujia de pe arzător se produce o scânteie electrică, care, la rândul 
său, aprinde gazul.

Arzătorul cedează căldura produsă prin ardere într-un unghi de 360° ab. Totodată căldura radiată spre partea de sus este 
reflectată înapoi în jos de către reflectorul (1).
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Utilizarea

Utilizarea conformă cu destinaţia
Acest radiator de încălzit este un radiator cu gaz, destinat utilizării sub cerul liber sau în încăperi foarte bine aerisite. 
Utiliazarea sa se consideră a fi conformă cu destinaţia atunci, cănd este folosit exclusiv în scopuri de încălzire, sub cerul liber 
sau în încăperi cu o foarte bună aerisire, respectându-se totodată în toate împrejurările toate cele stipulate în cadrul acestor 
instrucţiuni de folosire.

Numai pentru uzul particular!

Utilizarea neconformă cu destinaţia
O altă utilizare decât cea definită mai sus precum şi una, care ar întrece cadrul de folosire mai sus amintit, nu este admisbilă.. 
Această interdicţie este valabilă în special pentru următoarele vicii de folosire previzibile:

• Este interzisă folosirea radiatorului cu un alt combustibil decât gazul lichefiat (Propan/Butan)

Garanţia producătorului şi situaţiile, în care răspunderea producătorului este 
exclusă
Radiatorul a fost proiectat şi fabricat în conformitate cu toate regulile şi uzanţele tehnice, valabile şi aplicabile, recunoscute 
în momentul începerii fazei sale de proiectare, precum şi în conformitate cu cerinţele obligatorii pentru acordarea simbolului

. Este recunoscut şi admis la folosire sub numărul de verificare  -0085 de către DVGW (Asociaţia Germană a Specialiştilor 
în Domeniul Instalaţiilor de Apă şi de gaz). Radiatorul a părăsit întreprinderea producătoare într-o stare ireproşabilă atât din 
punct de vedere tehnic, cât şi din punct de vedere funcţional.

Pentru acest radiator ne asumăm garanţia pentru o durată de doi ani calendaristici, calculaţi de la data cumpărării. Garanţia 
oferită acoperă vicii de fabricaţie şi defecte de material ale unor piese componente şi implică înlocuirea gratuită a pieselor 
defecte. Costurile pentru transport, montaj, pentru înlocuirea unor piese inutilizabile ca urmare a uzurii normale, precum şi 
alte aspecte nespecificate, nu fac obiectul obligaţiilor de garanţie ale producătorului.

Obligaţiile de garanţie ale producătorului se sting şi orice răspundere trece asupra persoanei direct implicate 
şi deci responsabile, în cazurile în care:

• Radiatorul nu este folosit conform destinaţiei.
• Radiatorul este pus în funcţiune cu toate că nu este complet montat sau este în mod vizibil şi evident avariat sau 

defect.
• Se execută modificări tehnice ale radiatorului.
• Se folosesc accesorii, care nu sunt admise în mod expres pentru a fi folosite împreună cu acest radiator (în cazurile în 

care veţi avea dubii în această privinţă, adresaţi-vă serviciului de asistenţă post sales al producătorului).
• Se folosesc piese de schimb, altele decât cele originale, produse de către LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG. 
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Instrucţiuni de securitate

Definirea indicaţiilor utilizate
Pentru a atrage atenţia asupra potenţialelor pericole, dar şi asupra unor informaţii importante, se utilizează, în cadrul acestui 
manual de instrucţiuni de folosire şi de întreţinere, următoarele pictograme şi cuvinte cu valoare de semnal:

Instrucţiuni de securitate

Pictograma şi cuvântul cu valoare de 
semnal

Indicaţie cu privire la ...

  Existenţa unui pericol

...Existenţa unei posibile surse de pericol, care, în cazul în care nu sunt 
luate măsurile specificate, ar putea provoca producerea unor vătămări 
grave ale sănătaţii sau integrităţii corporale a unor persoane şi/sau 
pagube materiale.

  Atenţiune

... Existenţa unei posibile surse de pericol, care, în cazul în care nu sunt 
luate măsurile specificate, ar putea provoca producerea unor pagube 
materiale.

 

Indicaţii pentru utilizare

Pictograma Indicaţie cu privire la...  

... O funcţie avantajoasă sau un sfat util.
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Pericol „Suprafeţe şi piese componente fierbinţi“
În timpul funcţionării radiatorului, unele dintre piesele componente, în speciale cele aflate în 
imediata apropierea arzătorului, devin foarte fierbinţi.

Urmările posibile:
• Arsuri grave ale tegumentelor în urma atingerii unor piese componente ale radiatorului, 

aflate în apropierea imediată a arzătorului.
• Producerea şi propagarea unui incendiu cu foc deschis sau mocnit, atunci când în 

apropierea nemijlocită a radiatorului se află materiale combustibile.

Măsuri de protecţie înaintea punerii în funcţiune:
•  Locul pentru amplasarea radiatorului în vederea folosirii sale se va alege în aşa fel, 

încât 
 – În eventualitatea vântului puternic, radiatorul să nu poată să se răstoarne.
 – Să nu se afle materiale sau substanţe combustibile în apropierea radiatorului şi 

asemenea materiale şi substanţe să nici nu poată ajunge ajunge acolo ulterior. 
Distanţa minimă a radiatorului faţă de materiale sau substanţe combustibile este 
de: 2 m deasupra şi de 1 m lateral. Distanţa dintre radiator şi materiale sau substanţe 
greu inflamabile, de exemplu pereţii unor clădiri, trebuie să fie de minimum 0,25 
m. 

 – Folosirea sa pentru încălzire să se facă exclusiv sub cerul liber sau în încăperi, în care 
să fie asigurată o foarte bună aerisire.

 – Pentru a fi considerată bine aerisită, cel puţin 25% din suprafaţa îngrădită trebuie 
să fie deschisă.

 – Suprafaţa îngrădită trebuie să reprezinte suma suprafeţei tuturor pereţilor.
 – Radiatorul să fie aşezat pe o suprafaţă perfect plană şi suficient de mare. În timpul 

funcţionării, radiatorul nu trebuie să mai fie mişcat din loc.

Măsuri de protecţie care trebuie să fie luate în timpul funcţionării:
• Radiatorul aflat în funcţiune nu trebuie să fie lăsat niciodată fără supraveghere. O 

deosebită atenţie trebuie să fie acordată ţinerii la distanţă de radiator a unor copii sau 
animale domestice.
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Pericol „Gazul se aprinde foarte uşor“
Gazul lichefiat este extrem de uşor inflamabil şi arde în mod exploziv

Urmările posibile:
• Vătămarea gravă a sănătăţii şi integrităţii corporale a unor persoane sau pagube 

materiale, atunci când gazul lichefiat se aprinde în mod necontrolat..

Măsuri de protecţie:
• Folosirea radiatorului trebuie să se facă exclusiv sub cerul liber sau în încăperi, în care să 

fie asigurată o foarte bună aerisire.
Pentru a fi considerată bine aerisită, cel puţin 25% din suprafaţa îngrădită trebuie să fie 
deschisă. Suprafaţa îngrădită trebuie să reprezinte suma suprafeţei tuturor pereţilor.

• Butelia de gaz lichefiat, ca şi conducta de gaz, trebuie să se ferească de incidenţa directă 
a radiaţiei solare precum şi de efectul altor surse de căldură (maxim admisibilă este 
temperatura de 50°C). Îndeosebi conducta de gaz trebuie să fie ferită de contactul direct 
cu acele piese componente ale radiatorului, care sunt fierbinţi.

• În timpul aprinderii flăcării de gaz nu trebuie să vă apropiaţi cu capul prea 
mult de arzător.

• Imediat după fiecare folosire a radiatorului trebuie să se închidă ventilul buteliei de gaz 
lichefiat (prin rotirea de la stânga la dreapta).

• Înaintea oricărei deplasări din loc a radiatorului trebuie să se închidă ventilul buteliei de 
gaz lichefiat sau reductorul de presiune.

• Radiatorul aflat în funcţiune nu trebuie să fie lăsat niciodată fără supraveghere. Dacă 
flacăra se va stinge în mod accidental, trebuie să se procedeze imediat fie la reaprinderea 
ei, fie la închiderea ventilului buteliei de gaz lichefiat.

• În timpul executării operaţiilor de racordare a buteliei de gaz lichefiat la radiator trebuie 
să fie asigurat un perimetru cu o rază de 5 metri în jurul acestuia, în care să nu existe nici 
o posibilă sursă de aprindere. 
Indeosebi: se va evita folosirea unei flăcări deschise, nu se va fuma şi nu se vor conecta 
sau comuta consumatori electrici (aparate, lămpi, sonerii, etc.) (fiind posibilă producerea 
de scântei electrice).

• Înaintea fiecărei puneri în funcţiune a radiatorului trebuie să se verifice toate legăturile 
sistemului conductor de gaz, pentru a se constata dacă sunt etanşe şi dacă se află într-o 
stare tehnică ireproşabilă. 
În cazul în care există norme naţionale care impun această necesitate, înlocuiţi furtunul 
de gaz în conformitate cu aceste norme.
În cazul în care oricare dintre elementele conducătoare de gaz este poros sau prezintă 
alt fel de defecte, radiatorul nu are voie să fie pus în funcţiune. Această interdicţie este 
valabilă şi pentru situaţia în care, de exemplu, furtunurile sau armăturile sunt înfundate 
ca urmare a prezenţei în interiorul lor a unor insecte, întrucât în asemenea cazuri există 
riscul acut al unei întoarceri a flăcării, care este deosebit de periculoasă.
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Pericol „Gazul dislocă şi se substituie oxigenului din atmosferă“
Gazul lichefiat este mai greu decât aerul. Din această cauză se adună în imediata apropiere a 
solului, dislocând oxigenul de acolo.

Urmările posibile:
• Moartea prin sufocare ca urmare a lipsei oxigenului, în cazul în care se formează o 

concentraţie de gaz suficient de mare.

Măsuri de protecţie:
• Nu trebuie să fie obturate orificiile de aerisire ale spaţiului destinat aşezării buteliei de 

gaz lichefiat.
• Radiatorul se va folosi numai sub cerul liber şi numai la nivelul cel puţin al zonei 

înconjurătoare a solului (adică niciodată în zone aflate mai jos decât restul suprafeţei 
terenului înconjurător).

• Imediat după încheierea folosirii trebuie să se închidă ventilul buteliei de gaz lichefiat.  
• Înaintea oricărei deplasări a radiatorului trebuie să se închidă ventilul buteliei de gaz 

lichefiat sau reductorul de presiune.
• Radiatorul aflat în funcţiune nu trebuie să fie lăsat niciodată fără supraveghere. Dacă 

flacăra se va stinge în mod accidental, trebuie să se procedeze imediat fie la reaprinderea 
ei, fie la închiderea ventilului buteliei de gaz lichefiat.

• Înaintea fiecărei puneri în funcţiune a radiatorului trebuie să se verifice toate legăturile 
sistemului conductor de gaz, pentru a se constata dacă sunt etanşe şi dacă se află într-o 
stare tehnică ireproşabilă. 
În cazul în care există norme naţionale care impun această necesitate, înlocuiţi furtunul 
de gaz în conformitate cu aceste norme.
În cazul în care oricare dintre elementele conducătoare de gaz este poros sau prezintă alt 
fel de defecte, radiatorul nu are voie să fie pus în funcţiune. 

• În cazul în care radiatorul urmează să nu fie folosit pentru o perioadă de timp mai 
lungă, butelia de gaz lichefiat trebuie să fie debranşată de la racordul de alimentare al 
radiatorului şi depozitată în mod corespunzător:

 – Ventilul buteliei de gaz lichefiat va fi prevăzut cu piuliţa de închidere şi cu capacul 
de protecţie.

 – Butelia de gaz lichefiat nu trebuie să fie depozitată în încăperi aflate sub nivelul 
solului înconjurător, în casele scărilor, în coridoare, în gangurile de poartă ale unor 
clădiri sau în imediata apropiere a acestora.  

 – Buteliile de gaz lichefiat - chiar şi cele goale- trebuie să fie depozitate întotdeauna 
în poziţie verticală!
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Montajul

Înainte de a începe
Pentru a reuşi să vă montaţi rapid, eficient şi corect radiatorul, iată câteva indicaţii:

• Controlaţi volumul de livrare şi aşezaţi piesele componente ordonat pe o masă goală (ne rezervăm dreptul de a opera 
modificări constructive de mai redusă amploare, cum ar fi de exemplu modificarea conţinutului pungii cu piese 
mărunte).  
În cazul în care, în ciuda unui control riguros, efectuat în întreprinderea producătoare, veţi constata lipsa vreunei piese, 
contactaţi imediat serviciul de asistenţă post sales (vezi ultima pagină a acestui manual). Vă vom ajuta imediat.  

• Sortaţi cu grijă în prealabil piesele mărunte, având în vedere că, de exemplu, diferitele feluri de şuruburi se deosebesc 
doar foarte puţin între ele, fiind foarte uşor de confundat.  

• Pentru executarea montajului aveţi nevoie numai de o singură şurubelniţă de mărime medie precum şi de chei potrivite 
pentru şuruburi (fixe, inelare sau tubulare).  
Folosiţi numai scule aflate într-o stare ireproşabilă şi potrivite optim pentru operaţiile, pe care urmează să le efectuaţi 
cu ele. Dacă folosiţi scule uzate sau nepotrivite există pe de o parte riscul să nu puteţi strânge şuruburile în suficientă 
măsură, iar pe de altă parte acela de a le avaria în aşa fel, încât ulterior să nu mai poată fi deşurubate.

• Montaţi întotdeauna toate elementele de ansamblare (şuruburi, piuliţe, etc) în modul arătat în ilustraţiile care urmează. 
În cazul în care un element de ansamblare s-a pierdut, faceţi rost de o piesă de schimb adecvtă. Numai în acest fel este 
asigurată o construcţie stabilă şi sigură a radiatorului.

• Este neapărat necesar să executaţi întotdeauna operaţiile de lucru aşa cum sunt descrise şi în ordinea în care sunt 
enumerate!  

•	 Înainte	de	a	începe	executarea	respectivei	operaţii,	este	bine	să	citiţi	complet	texul	instrucţiunilor	care	se	referă	la	aceasta,	
întrucât	uneori	diverse	indicaţii	utile	se	află	în	partea	finală	a	acelor	texte.		

Chiar dacă nu sunteţi foarte versat ca bricoleur, montajul nu vă va lua, de regulă, cu mult mai mult de o oră.
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Executarea montajului

2

1

3

3

4

5

1. Conectati suportii pentru camera cilindrica(2) cu baza(1) folosind 
M6x15(d) si M6(e)

2. Insurubati conectorii pentru suportii cilindrului(3) pe suportii cilindrului 
(2)folosind M6x15(a) si M6(e)

3. Rasuciti garnitura(4) pana in partea de jos a barei inferioare(lunga) in 
asa fel incat orificiile din garnitura(4) sa se potriveasca cu cele din bara 
inferioara (5)

Acum introduceti bara inferioara(5) cu garnitura (4) in conectorii pentru 
suportii camerei cilindrice(3) si fixatil folosind 3 buc. de M5x15 (f)

2
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6

7

5

8

1

5+7

4. Plasati inelul conector(6) pe bara inferioara (lunga)(5).Acum atasati 
bara superioara(scurta)(7) la bara inferioara (lunga) pana cele 3 orificii 
se suprapun.Fixati (5) si (7) folosind M5x15(f).

5. Inserati camera cilindrica(8) pe coloana formata din (5) si (7) pana 
ajunge la baza (1)
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6. Insurubati conectorii pentru reflector(11) in fiecare reflector (12) 
folosind M4x15 (g),saibele 4.3(i) si M4(h)

7.  Prima oara plasati reflectorul si inelul conector (13) pe tijele filetate 
ale arzatorului (10).Fixati reflectorul (11+12) folosind saibele de 6.5 si 
suruburile M6(b)

8.  Inserati furtunul prin coloana(5+7) si coenctati arzatorul la colaoana 
folosind 3 suruburi hexagonale M6 x15(d).(Vezi figura d.)

12

11

13

11+12

10

10

5+7
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1

8

9.   Pentru a fixa rezervorul de gaz ridicati camera cilindrica(8),conectati 
rezervorul si pozitionati-l intre suportii pentru camera cilindrica (3).
Dupa aceea coborati camera cilindrica(8) peste rezervor pana ajunge 
la baza(1)

10. Incalzitorul de terasa asamblat
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Racordarea buteliei de gaz lichefiat la radiator şi debranşarea ei de la radiator

Piesele şi sculele necesare
• Butelia de gaz lichefiat

Butelie din comerţ, uzual oferită spre cumpărare pentru scopuri de camping, având o capacitate de umplere de 5 sau 11 
kg (de exemplu o butelie pentru camping având culoarea gri, umplută cu propan). O asemenea butelie o puteţi cumpăra 
dintr-un magazin specializat în articole de camping, în materiale de construcţie sau de la un comerciant specializat în 
desfacerea gazelor lichefiate. 

• Mijloc pentru depistarea neetanşeităţilor în sisteme de gaz.
Cu un mijloc de depistare a neetanşeităţilor puteţi depista eventualele neetanşeităţi din sistemul conductor de gaz de 
combustie al radiatorului. Puteţi procura un asemenea mijloc dintr-un magazin specializat în articole de bricolaj sau de 
la un comerciant specializat în desfacerea gazelor lichefiate. Vă rugăm să respectaţi neapărat instrucţiunile de folosire, 
livrate împreună cu articolul respectiv.

Următoarele elemente sunt cuprinse îm volumul de livrare al radiatorului. Ele corespund normelor naţionale, valabile în ţara 
în care este livrat radiatorul în cauză de către producătorul său, firma LANDMANN. 

• Reductor de presiune
Reductor de presiune, de max. 1,5 kg/h, admis pentru folosire  şi reglat din fabricaţie la o presiune de lucru fixă de 
30 mbar, potrivit pentru butelia de gaz lichefiat utilizată.  

• Furtunul de gaz
 furtun de legătură, admis pentru utilizare, având o lungime suficientă, care să permită pozarea sa fără schimbări 

bruşte de direcţie, care ar deforma furtunul, micşorând diametrul liber al acestuia.  
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Racordarea buteliei de gaz lichefiat la radiator

Pericol "Aprinderea gazului pătruns în atmosferă"
Gazul lichefiat este extrem de uşor inflamabil şi arde în mod exploziv

Urmările posibile:

• Vătămarea gravă a sănătăţii şi integrităţii corporale a unor persoane sau pagube 
materiale, atunci când gazul lichefiat se aprinde în mod necontrolat..

Măsuri de protecţie:

• În timpul executării operaţiilor de racordare a buteliei de gaz lichefiat la radiator trebuie 
să fie asigurat un perimetru cu o rază de 5 metri în jurul radiatorului, în care să nu existe 
nici o posibilă sursă de aprindere. 

• Indeosebi: se va evita folosirea unei flăcări deschise, nu se va fuma şi nu se vor conecta 
sau comuta consumatori electrici (aparate, lămpi, sonerii, etc.) (fiind posibilă producerea 
de scântei electrice).  

• În cazul în care există norme naţionale care impun această necesitate, înlocuiţi furtunul 
de gaz în conformitate cu aceste norme.

1. Alegeţi un loc potrivit de amplasare pentru radiator. Asiguraţi-vă că...

 – În eventualitatea vântului puternic, radiatorul nu se poate răsturna.
 – Nu se află materiale sau substanţe combustibile în apropierea radiatorului şi că asemenea materiale şi substanţe 

nici nu pot ajunge acolo ulterior. Distanţa minimă a radiatorului faţă de materiale sau substanţe combustibile 
trebuie să fie pe înălţime de 2 m respectiv lateral de 1 m; distanţa minimă dintre radiator şi substanţe sau materiale 
greu inflamabile fiind de minimum 0,25 m. 

 – Folosirea sa se poate face exclusiv sub cerul liber sau în încăperi, în care să fie asigurată o foarte bună aerisire.
 – Pentru a fi considerată bine aerisită, cel puţin 25% din suprafaţa îngrădită trebuie să fie deschisă.
 – Suprafaţa îngrădită trebuie să reprezinte suma suprafeţei tuturor pereţilor.
 – Radiatorul este aşezat pe o suprafaţă perfect plană şi suficient de mare. În timpul funcţionării, radiatorul nu trebuie 

să mai fie mişcat din loc.

G1 G2

G3
G4

G5 G6 G7

 

2. Aşezaţi butelia de gaz lichefiat în decupajul prevăzut 
în acest scop.

 – Nu trebuie să fie obturate orificiile de aerisire 
ale spaţiului destinat aşezării buteliei de gaz 
lichefiat.

 – Butelia de gaz lichefiat nu trebuie să fie niciodată 
aşezată în poziţia culcat. 

 – Furtunul de gaz nu are voie să fie îndoit şi nici să 
se afle sub efectul unor tensiuni mecanice.

3. Verificaţi prezenţa şi starea ireproşabilă a garniturii 
de etanşare a filetului ventilului buteliei (G2). Nu 
utilizaţi garnituri de etanşare suplimentare. 

4. Executaţi înşurubarea piuliţei olandeze (G3) a reductorului de presiune pe filetul ventilului de gaz al buteliei (G2) şi 
strângeţi apoi piuliţa olandeză (G3) cu mâna, rotind-o de la dreapta la stânga. Nu folosiţi pentru strângerea piuliţei 
olandeze vreo sculă oarecare, întrucât în caz contrar aţi putea provoca avarierea garniturii de etanşare a ventilului 
buteliei, compromiţând în acest fel etanşeitatea sistemului conductor de gaz.
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5. Verificaţi poziţia fermă a racordului dintre reductorul de presiune (G4) şi furtunul de gaz (G7). Rotiţi pentru aceasta, cu 
ajutorul unei şurubelniţe în cruce, brida (G6) de la stânga la dreapta.

6. Deschideţi ventilul buteliei de gaz lichefiat (G1 - prin rotirea de la dreapta la stânga) şi controlaţi, cu ajutorul unui 
dispozitiv uzual pentru depistarea neetanşeităţilor în sisteme conductoare de gaze, toate elementele de legătură şi de 
racord, convingându-vă că toate sunt perfect etanşe.

 – Trebuie să respectaţi instrucţiunile de folosire, care se livrează împreună cu mijlocul de depistare a neetanşeităţilor, 
pe care îl folosiţi!  

 – Este cu desăvârşire interzisă verificarea etanşeităţii sistemului conducător de gaz al radiatorului cu ajutorul unei 
flăcări deschise. Verificarea etanşeităţii sistemului după auz este extrem de nesigură.

 – Dacă există în mod evident o neetanşeitate, ventilul buteliei de gaz lichefiat se va închide numaidecât (prin rotirea 
de la stânga la dreapta), racordul neetanş etanşându-se imediat prin re-strângere respectiv procedându-se la 
înlocuirea piesei neetanşe. După încheierea operaţiilor de remediere, repetaţi apoi verificarea etanşeităţii.

7. Închideţi (prin rotirea G1 de la stânga la dreapta) ventilul buteliei de gaz lichefiat, dacă nu intenţionaţi să folosiţi 
radiatorul imediat după încheierea verificării etanşeităţii 

Debranşarea buteliei de gaz lichefiat de la radiator

G1 G2

G3
G4

G5 G6 G7

1. Închideţi (prin rotirea G1 de la stânga la dreapta) 
ventilul buteliei de gaz lichefiat

2. Rotiţi piuliţa olandeză (G3) a reductorului de presiune 
cu mâna de la stânga la dreapta, deşurubând-o, şi 
scoateţi reductorul de presiune (G4) de pe filetul 
ventilului buteliei de gaz lichefiat (G2).

3. Depozitaţi reductorul de presiune (G4) împreună cu furtunul de gaz (G7) în compartimentul de depozitare al radiatorului. 
Procedaţi în aşa fel, încât furtunul să nu fie îndoit.  

4. Depozitaţi butelia de gaz lichefiat în conformitate cu instrucţiunile:
 – Ventilul buteliei de gaz lichefiat va fi prevăzut cu piuliţa de închidere şi cu capacul de protecţie.
 – Butelia de gaz lichefiat nu trebuie să fie depozitată în încăperi aflate sub nivelul solului înconjurător, în casele 

scărilor, în coridoare, în gangurile de poartă ale unor clădiri sau în imediata apropiere a acestora.  
 – Buteliile de gaz lichefiat - chiar şi cele goale- trebuie să fie depozitate întotdeauna în poziţie verticală!
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Deservirea

Punerea în funcţiune a radiatorului de încălzit
1. Controlaţi, pentru a constata dacă ...

 – În eventualitatea vântului puternic, radiatorul nu se poate răsturna.
 – Nu se află materiale sau substanţe combustibile în apropierea radiatorului şi dacă asemenea materiale şi substanţe 

nici nu pot ajunge acolo ulterior. Distanţa minimă a radiatorului faţă de materiale sau substanţe combustibile este 
de: 2 m deasupra şi de 1 m lateral. Distanţa dintre radiator şi materiale sau substanţe greu inflamabile, de exemplu 
pereţii unor clădiri, trebuie să fie de minimum 0,25 m. 

 – Folosirea radiatorului se face exclusiv sub cerul liber sau în încăperi, în care să fie asigurată o foarte bună aerisire.
 – Pentru a fi considerată bine aerisită, cel puţin 25% din suprafaţa îngrădită trebuie să fie deschisă.
 – Suprafaţa îngrădită trebuie să reprezinte suma suprafeţei tuturor pereţilor.
 – Radiatorul este aşezat pe o suprafaţă perfect plană şi suficient de mare. În timpul funcţionării, radiatorul nu trebuie 

să mai fie mişcat din loc.
2. Controlaţi, pentru a constata dacă ...

 – Radiatorul este complet montat şi nu prezintă nici o defecţiune sau deficienţă funcţională vizibilă.

G1 G3 G4
3. Controlaţi piuliţa olandeză (G3) a reductorului de 

presiune (G4) pentru a constata dacă este temeinic 
strânsă. Rotiţi pentru aceasta piuliţa olandeză (G3) 
amintită cu mâna de la dreapta la stânga.

4. Deschideţi ventilul buteliei de gaz lichefiat (prin 
rotirea G1 de la dreapta la stânga).

5. Controlaţi dacă sistemul de alimentare cu gaz este 
etanş. În caz contrar închideţi imediat ventilul 
buteliei de gaz lichefiat (G1) prin rotirea sa de la 
stânga la dreapta (închidere).

Atenţiune: Menţineţi în timpul operaţiilor descrise în punctele 7. până la 8. o distanţă corespunzătoare faţă 
de arzător.

6. Apăsaţi regulatorul de flacără (B) în direcţia simbolului pentru flacăra mică şi acţionaţi concomitent şi în mod repetat 
sistemul de aprindere piezoeletric (A).

7. După ce aprinderea se va fi produs, menţineţi regulatorul de flacără (B) apăsat încă timp de aproximativ 10 secunde, 
pentru a activa siguranţa de aprindere. 

8. În cazul în care flacăra se stinge din nou, rotiţi regulatorul de flacără cu simbolul pentru flacăra mică în poziţia„•“ (oprit), 
aşteptaţi 3 minute şi repetaţi apoi operaţiile de la punctul 6.

9. În momentul în care radiatorul s-a încălzit, rotiţi regulatorul de flacără (B) încet pe puterea de încălzire (mărimea 
flăcării) pe care o doriţi. În cazul în care rotirea regulatorului de flacără se face prea repede, flacăra se poate stinge.
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Scoaterea din funcţiune a radiatorului de încălzit
1. Închideţi (prin rotirea G1 de la stânga la dreapta) ventilul buteliei de gaz lichefiat.

2. Rotiţi regulatorul de flacără (B) cu simbolul pentru flacăra mică în poziţia „•“ (oprit).

3. Aşteptaţi până ce toate elementele componente ale radiatorului s-au răcit la o temperatură acceptabilă şi procedaţi de 
abia atunci la curăţirea tuturor pieselor componente murdare.

4. Dacă radiatorul urmează să nu fie folosit pentru o perioadă de timp mai îndelungată:

 – Debranşaţi butelia de gaz lichefiat de la instalaţia radiatorului (vezi în acest sens capitolul "Debranşarea buteliei 
de gaz lichefiat")

 – Depozitaţi radiatorul într-un loc uscat.
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Curăţarea

Radiatorul
Pentru a vă putea bucura o perioadă cât mai îndelungată de timp de radiatorul dumneavoastră, este necesar ca, în urma 
fiecărei utilizări şi de îndată ce piesele sale componente s-au răcit suficient, să-i curăţaţi toate elementele componente 
temeinic, şi anume cu ajutorul unei perii, a unei cârpe şi a unui detergent uzual, folosit la spălarea vaselor.

Sistemul de alimentare cu gaz de combustie
Toate celelalte elementele componente, conducătoare de gaz combustibil, trebuie să fie curăţate numai de către un 
specialist. 

În nici un caz nu trebuie să demontaţi elementul de reglare a presiunii!  

Întreţinere
Radiatorul nu necesită întreţinere. Totuşi este necesar să executaţi la intervale regulate de timp câte un control amănunţit. 
Lungimea acestor intervale dintre două controale se va orienta după frecvenţa utilizării precum şi după condiţiile concrete 
de mediu ambiant, cărora radiatorul le este expus. 

Radiatorul
• Controlaţi dacă toate elementele componente ale radiatorului sunt prezente şi montate corect la locurile lor (verificare 

vizuală).
• Controlaţi dacă toate elementele de asamblare şi racordurile prevăzute sunt prezente şi strânse în mod corespunzător, 

strângându-le de fiecare dată, când acest lucru este necesar.

Sistemul de alimentare cu gaz de combustie
Sistemul de alimentare cu gaz de combustie trebuie să fie verificat de fiecare dată, când se racordează o nouă butelie de gaz 
lichefiat la radiatorul de încălzit. (vezi de asemenea şi capitolul "Racordarea şi debranşarea buteliei de gaz lichefiat la şi de 
la radiator"). 

În cazul în care există norme naţionale care impun această necesitate, înlocuiţi furtunul de gaz în conformitate cu aceste 
norme.

Indicaţii privind protecţia mediului înconjurător şi măsurile de debarasare
Pentru a vă debarasa de radiatorul de încălzit devenit inutilizabil, este necesar ca în prealabil să-l demontaţi în elementele 
sale componente. Predaţi piesele sale componente metalice şi respectiv cele confecţionate din materiale sintetice, unor 
sisteme de reciclare adecvate.
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Depistarea şi remedierea cauzelor unor defecţiuni şi deficienţe funcţionale
Dacă, în ciuda precauţiei suficiente în timpul folosirii şi a unei îngrijiri corespunzătoare a radiatorului, se va produce totuşi o 
defecţiune sau o deficienţă funcţională, acest capitol vă poate ajuta să depistaţi cauza şi s-o remediaţi.

Defecţiunea Cauza Remedierea

Apare miros de gaz Neetanşeitate în sistemul de 
alimentare cu gaz de combustie

1.  Închiderea imediată (prin rotirea G1 
de la stânga la dreapta) a ventilul 
buteliei de gaz lichefiat.

2. Asiguraţi imposibilitatea formării sau 
aducerii accidentale în apropierea 
radiatorului a focului deschis sub 
orice formă sau a formării de scântei 
electrice (se va evita cumutarea unor 
aparate electrice).

3. Strângeţi temeinic toate elementele 
de racord ale sistemului de 
alimentare cu gaz de combustie.

4. Toate elementele componente, 
care conduc gaz de combustie, se 
vor verifica, în vederea constatării 
unor avarii vizibile din exterior, 
iar toate cele găsite defecte se vor 
înlocui imediat cu piese de schimb 
originale.

5. Etanşeitatea se va controla cu 
ajutorul unui mijloc uzual de 
depistare a neetanşeităţilor

Aprinzătorul nu mai aprinde gazul. Butelia de gaz lichefiat este goală Se va înlocui butelia de gaz lichefiat 
goală cu una plină

Ventilul buteliei de gaz lichefiat este 
închis

Ventilul buteliei de gaz lichefiat (G1) se 
va roti de la dreapta la stânga.

Distanţa dintre bujia de aprindere 
şi orificiile de ieşire a gazului din 
arzător (2) nu este corectă

Verificare vizuală şi corectare, dacă este 
cazul

Temperatura la radiatorul de încălzire 
este prea mică

Timpul de preîncălzire a fost prea 
scurt

Regulatorul de facără trebuie adus în 
poziţia Max.

Orificiile de ieşire a gazului la arzător 
() este înfundat

Se va remedia situaţia la arzător 

Se produce o deflagraţie sau se pot 
auz

Întoarcerea flăcării ca urmare a unei 
înfundări produse la arzător.

1.  Închiderea imediată (prin rotirea G1 
de la stânga la dreapta) a ventilul 
buteliei de gaz lichefiat.

2. ᅠSe va aştepta timp de trei minute 
şi apoi  se va repune în funcţiune 
radiatorul

3. Dacă defecţiunea mai sus amintită 
se produce din nou, arzătorul trebuie 
să fie demontat şi curăţat.



24 Landmann

Declaraţie de conformitate
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LANDMANN GmbH & Co. Handels-KG
Am Binnenfeld 3 - 5

D - 27711 Osterholz – Scharmbeck
e-mail: ohz@landmann.de

Internet: www.landmann.com

Hotline
Mo - Do 8:00 bis 16:45Uhr

Fr 8:00 bis 15:30Uhr
Tel.: +49 (0) 4791 – 308 - 59 oder 78

Fax: +49 (0) 4791 - 308 - 36


