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HARVIA 
 

M1, M2, M3, M3 SL, 20 Pro, 26 Pro, 36, 20 SL, 20 Duo, 36 Duo, 
20 ES Pro/S, 20 Boiler, 20 SL Boiler, Classic 140, Classic 140 SL, 
Classic 220, Classic 280, Classic 220 Duo, Premium, Premium VS 

 

Instrucţiuni pentru instalarea şi utilizarea sobelor cu lemne 
 
 

 
 
 
Vă felicităm pentru alegerea Dvs! Sobele saună cu lemne Harvia funcţionează cel mai bine şi vă vor servi 
mai mult timp dacă sunt utilizate şi întreţinute conform acestor instrucţiuni. 
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Citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de instalarea sau utilizarea sobei. Păstraţi instrucţiunile pentru 
consultări  ulterioare. 
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Aceste instrucţiuni de utilizare se aplică la sobele cu marcaje CE. Dacă soba Dvs. nu are marcaje CE pe placa 
de tip, vă rugăm să deschideţi instrucţiunile de utilizare aici: 

▸▸ M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler 

26 Pro, 36, 50 

▸▸ Classic 140, Classic 220, Classic 280 

▸▸ Classic 140 SL, Classic 220 Duo 

▸▸ M3 SL, 20 SL, 20 SL Boiler, 50 SL, 20 Duo, 

36 Duo 

▸▸ Premium, Premium VS 

 
Informaţii despre marcaje CE 
 

Adâncime + extensia focarului (mm) 



3 

 
 
 
 
 

Volumul cabinei de saună (m3) 

Categoria de temperatură cerută 
a coşului 

Diametrul deschizăturii de 
racordare (mm) 

Cantitatea de pietre (max. kg) 

Dimensiuni de pietre (cm) 

Greutate (kg) 

Lăţime (mm) 

Adâncime+extensia focarului(mm) 

Înălţime + picioare reglabile (mm) 

Grosime înveliş cameră de  
ardere  (mm) 

Lungime maximă lemne de foc 
(cm) 
  
Diametru lemne de foc  (cm) 

Volum rezervor apă  (l) 

Volumul cabinei de saună (m3) 

Categoria de temperatură cerută a coşului 

Diametrul deschizăturii de racordare (mm) 

Cantitatea de pietre (max. kg) 

Dimensiuni de pietre (cm) 

Greutate (kg) 

Lăţime (mm) 

Adâncime + extensia focarului (mm) 

Înălţime + picioare reglabile (mm) 

Grosime înveliş cameră de ardere  (mm) 

Lungime maximă lemne de foc  (cm) 

Diametru lemne de foc  (cm) 

Volum rezervor apă  (l) 

Tabelul 1. Date tehnice 
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 Combustibil 

 Siguranţa arderii 
 aprinderea, risc la elemente în proximitate 

- distanţe de securitate de la materiale 
combustibile 

 Emisiune de produse combustibile 

Temperatura de suprafaţă 

Emisiune de substanţe periculoase 

Posibilitate de curăţire 

Temperatura gazelor de ardere în burlan 

Rezistenţa mecanică 

Putere de încălzire a cabinei de saună 

- emisiune de monoxid de carbon la 13% O2 

- emisiune de monoxid de carbon (%) la 13%  

- randament total 

- tirajul burlanului 

- încărcătura de aprindere 

- încărcături de reîncălzire 

- deschizătura optimă a cutiei 
pentrucenuşă 
  (după faza de aprindere) 
 Durata de viaţă 

Debit de evacuare a gazelor prin burlan 

Tabelul 2. 
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1. Generalităţi 

Alegeţi cu grijă tipul sobei. O sobă cu două guri de ieşire cere o încălzire mai lungă şi mai intensă ceea 
ce va scurta durata ei de viaţă. 
Rugăm a ţine cont de faptul că suprafeţele de perete şi tavan netencuite (suprafeţe din cărămidă, sticlă, ţiglă, 
beton) măresc cerinţele de consum de energie ale sobei. Pentru fiecare metru pătrat de astfel de suprafaţă de 
perete sau tavan trebuie să calculaţi un plus de volum de 1,2 m3. Dacă pereţii cabinei de saună sunt făcute din 
buşteni masivi volumul trebuie înmulţit de 1,5 ori. Exemple:  

 cabină de saună de 10 m3
 cu perete din cărămidă (2 m înalt şi 2 m larg) echivalează cu o cabină de saună 

de aproximativ 15 m3. 

 cabină de saună de 10 m3
 cu perete din sticlă echivalează cu o cabină de saună de aproximativ 12 m3. 

 cabină de saună de 10 m3
 cu perete din buşteni masivi echivalează cu o cabină de saună de aproximativ 

15 m3. 
 
Dealerul sau reprezentantul uzinei noastre vă poate ajuta în alegerea tipului de sobă dorit. Pentru detalii 
suplimentare puteţi vizita de asemenea website-ul nostru www.harviasauna.com 

 

1.1. Părţi componente 

A. Deschizătura superioară de racordare 
B. Deschizătura posterioară de racordare 
C. Uşiţă evacuare scrum / funingine 
D. Uşiţa sobei 
E. Cutia pentru cenuşă 

 
  

2. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 

 
Citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de utilizarea sobei. 

2.1. Avertisment 

 Şederea în sauna încălzită o perioadă de timp mai îndelungată face să crească temperatura corpului, 
ceea ce poate fi periculos. 

 Feriţi-vă de contactul cu soba fierbinte. Rocile sau alte suprafeţe ale sobei pot provoca arsuri pe 
suprafaţa pielii. 

 Nu turnaţi niciodată ape peste roci când se află persoane lângă sobă, deoarece aburii fierbinţi le pot 
provoca arsuri. 

 Ţineţi copiii la distanţă de sobă. 

 Nu lăsaţi să facă singuri şedinţă în saună persoanele tinere, handicapate sau bolnave. 

 Consultaţi medicul despre starea Dvs. de sănătate care ar impune precauţii în timpul şedinţei de 
saună. 

 Consultaţi asistentul medical îngrijitor în privinţa participării copiilor mici la şedinţă de saună. 

 Fiţi foarte atent dacă vă mişcaţi în saună deoarece platforma şi podeaua pot fi alunecoase. 

Figura 1. Părţile componente ale sobei. Atenţie! Folosiţi numai piese de schimb recomandate de către 
producător. Modificarea neautorizată a sobei este interzisă. 
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 Nu intraţi niciodată într-o saună fierbinte dacă aţi consumat alcool, medicamente puternice sau 
narcotice. 

 Nu dormiţi în sauna încălzită. 

 Aerul salin de mare şi un climat umed pot coroda suprafeţele metalice ale sobei. 

 Nu agăţaţi haine la uscat în saună, pentru că aceasta poate prezenta pericol de incendiu. 
 

2.2. Pregătirea sobei pentru utilizare 

Efectuaţi prima încălzire în aer liber sau într-o încăpere bine aerisită. Corpul sobei a fost vopsit cu vopsea 
protectoare care în timpul primei încălziri care se va evapora şi astfel corpul de sobă va produce un fum uşor. 
Când fumatul a încetat, soba este gata pentru o utilizare normală. 
Dacă prima încălzire are loc în aer liber, instalaţi burlanele de evacuare a fumului (§ 3.4.). Aceasta va cauza de 
asemenea ca burlanul să emană vapori cu miros. 
Învelişul exterior al sobei a fost tratat cu vopsea termo-rezistentă, care îşi va atinge starea durificată finală în 
timpul primei încălziri. Evitaţi ca înainte de aceasta să frecaţi sau să ştergeţi cu mătură suprafeţele vopsite ale 
sobei. 

 O singură încărcătură de lemne este suficientă pentru prima încălzire. 

 Rocile pentru saună nu trebuie aşezate în sobă înaintea primei încălziri. Aşezaţi-le în sobă numai 
atunci când aceasta s-a răcit complet după prima încălzire. 

 
Nu turnaţi apă peste sobă în timpul primei încălziri. Suprafeţele vopsite pot fi deteriorate. 

2.3. Combustibilul 

Lemnul uscat este cel mai bun combustibil pentru încălzirea sobei. Lemnul uscat şi despicat face un clinchet când 
lovim o bucată de cealaltă. Umiditatea lemnului are un impact semnificativ asupra modului de ardere şi la fel 
asupra randamentului termic al sobei. 
Puteţi aprinde focul cu bucăţi de scoarţă sau hârtie. Valoarea calorică a diferitelor esenţe de lemn diferă între ele. 
De ex. trebuie să consumaţi cu 15% mai puţin fag decât mesteacăn pentru a obţine aceeaşi căldură. Dacă se 
arde o cantitate mare de lemn cu valoare calorică ridicată, durata de viaţă a sobei se reduce! 
 
A nu se arde în sobă următoarele materiale: 

 Materiale cu mare valoare termică (plăci aglomerate din lemn, plastice, cărbune, brichetă, pellet) 

 Lemn vopsit sau impregnat 

 Deşeuri (PVC şi alte plastice, textile, piele, cauciuc, scutece utilizate etc.) 

 Gunoi din grădină 

 Combustibil lichid 
 

2.4. Roci pentru saune 

 Bucăţile de rocă să aibă diametrul de 10–15 cm. 

 Ca roci pentru saună se utilizează numai pietre curate destinate pentru acest uz specific. 
Tipurile de roci convenabile sunt peridotita, olivin-dolerita şi olivina. Pietrele găsite în natură pot conţine 
substanţe nocive, ca de ex. pirită de fier, de aceea nu trebuie utilizate. 

 Înainte de încărcare în sobă rocile se spală de praf. 

 
 

 
 

Figura 2. Încărcarea pietrelor 

 Aşezaţi bucăţile de rocă mai mari dedesubt şi cele 
mai mărunte deasupra. 

 Asiguraţi-vă că aerul circulă corespunzător printre 
pietre. 

 Nu aşezaţi pietre rezemate sau puse pe cadrul din 
jurul locaşului pentru roci. 

 Nu aşezaţi pietre între grilaj şi corpul sobei! 
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2.5. Încălzirea sobei 

Înainte de încălzirea sobei asiguraţi-vă că nu se află obiecte inutile în saună sau în perimetrul de 
securitate al sobei. Hotele de aspirare care funcţionează în aceeaşi încăpere cu sobă pot cauza probleme. 
 
1. Goliţi cutia pentru cenuşă. 
2. Aşezaţi lemnul în spaţiul de ardere lăsând loc destul pentru ca aerul necesar combustiei să circule 
între bucăţile de lemne. Aşezaţi bucăţile mari dedesubt, iar cele mici peste acestea. Folosiţi lemne de foc cu un 
diametru de 8–12 cm (consultaţi tabelul 2, cu valorile de încărcare la ardere). 
3. Puneţi surcelele pentru aprins focul deasupra lemnelor. 
Prin aprinderea focului în vârful grămezii de lemn, se vor produce mai puţine pierderi calorice. 
4. Aprindeţi surcelele şi închideţi uşiţa. Intensitatea curentului de aer poate fi reglată deschizând cutia pentru 
cenuşă. Soba nu este destinată pentru utilizarea cu uşiţa deschisă. 
Notă! Mânerele devin fierbinţi în timpul utilizării. 
Pentru deschiderea uşiţei şi a cutiei pentru cenuşă folosiţi unealta livrată cu sobă (figura 3). 

 Când încălziţi soba în general se recomandă ca la început ţineţi cutia pentru cenuşă uşor deschisă. Aceasta 
asigură ca arderea să înceapă corespunzător. 

 Curentul de aer prea intens va cauza încingerea la roşu a corpului sobei, ceea ce îi reduce considerabil 
durata de viaţă. 

 În timpul şedinţei de sauna şi când cabina de saună este déjà încălzită, cutia pentru cenuşă poate fi închisă 
pentru a menţine o ardere lină şi a reduce consumul de combustibil. 
A se vedea deschizătura optimă a cutiei în tabelul 2. Măsuraţi deschiderea cu ajutorul găurilor de pe laturile 
cutiei. Găurile au 5 mm lungime şi distanţa între marginile găurilor este tot de 5 mm. 

5. Dacă este necesar puneţi mai mult lemn în spaţiul de ardere când jarul începe să se stingă. 
Folosiţi lemne de foc cu diametrul de 12–15 cm. 
Doar câteva bucăţi de lemne sunt suficiente pentru a menţine temperatura cabinei (pentru valorile de încărcare 
la reîncălzire consultaţi tabelul 2). 
 
Încălzirea intensă şi îndelungată poate provoca incendii! 

 Încălzirea excesivă (câteva încărcături pline succesive, de exemplu) vor supraîncălzi cabina de saună, soba 
şi hornul. Supraîncălzirea scurtează durata de viaţă a sobei şi poate prezenta pericol de incendiu. 

 O regulă generală bună este aceea că temperaturile peste 100 ºC sunt prea înalte într-o saună. 

 respectaţi cantităţile de lemn corecte menţionate în instrucţiunile de încălzire. dacă este necesar, lăsaţi ca 
soba, hornul şi sauna să se răcească puţin. 

 

 
 

2.6. Apa pentru saune 

Apa care este turnată peste roci poate fi apă menajeră curată. Asiguraţi-vă că apa este de calitate (dedurificată), 
deoarece apa care conţine sare, plumb, fier sau humus (nămol) poate coroda prematur soba. Mai ales apa de 
mare corodează foarte repede corpul sobei. Pentru apa menajeră se aplică următoarele criterii de calitate: 
humus conţinut <12 mg/litru 
fier conţinut <0,2 mg/litru 
calciu conţinut <100 mg/litru 
mangan conţinut <0,05 mg/litru 
 
Turnaţi apa pentru saună numai pe pietre. Dacă turnaţi apa peste suprafeţele de oţel fierbinţi, acestea pot 
crăpa datorită variaţiei bruşte de temperatură. 

 

2.7. Întreţinere 

Soba 

 Cutia pentru cenuşă trebuie golită întotdeauna înaintea încălzirii sobei astfel încât aerul de combustie care 
circulă prin cutie să răcească gratia de foc mărindu-i astfel durata de viaţă. Pentru depozitarea cenuşii 
folosiţi un container metalic, de preferinţă de tip înalt. Deoarece cenuşa îndepărtată poate conţine jar încins, 
nu păstraţi containerul în apropierea materialului combustibil. 

 Funinginea şi cenuşa depuse în canalele de fum ale sobei trebuie scoase periodic prin deschizăturile de 
scrum (§ 1.1.). 

Figura 3. 
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 Datorită marilor variaţii de temperatură rocile pentru saună se dezintegrează în timpul utilizării. De aceea 
ele trebuie rearanjate cel puţin anual, sau chiar mai des, dacă sauna este utilizată frecvent. În acelaşi timp 
unele bucăţi de rocă trebuie scoase din spaţiul pentru roci, iar bucăţile dezintegrate trebuie înlocuite cu roci 
noi. 

 Ştergeţi praful şi murdăria de pe sobă cu o cârpă umezită. 
Hornul 

 Hornul şi burlanele de racord trebuie curăţate cu mătură la intervale regulate, mai ales dacă soba nu a fost 
utilizată de un timp mai îndelungat. 

 Datorită arderii incomplete a combustibilului şi lipsei de curăţire a hornului, funinginea depusă în burlan 
poate lua foc. Măsuri de luat în cazul aprinderii hornului: 
1. Închideţi cutia pentru cenuşă, uşiţa sobei şi placa amortizare curent (dacă e instalată). 
2. Anunţaţi pompierii locali. 
3. Nu încercaţi să stingeţi focul cu folosirea apei. 
4. După un foc de horn un hornar autorizat trebuie să controleze soba şi hornul înainte de utilizare. 

 

2.8. Localizarea defectelor de utilizare 

Nu există tiraj în circuitul hornului. Fumul se varsă înapoi şi se strânge în saună. 

 Există scurgeri în racordurile coşului. Etanşaţi racordurile (§ 3.2.2.). 

 Hornul din cărămidă este rece. Presiunea joasă este cauzată de o hotă de aspirare sau alt aparat din 
încăpere. Asiguraţi-vă că este aer destul pentru compensare. 

 Mai multe coşuri / guri de ardere sunt folosite simultan. Asiguraţi-vă că este aer destul pentru compensare. 

 Cutia pentru cenuşă este plină. 

 Canalele de fum ale sobei sunt astupate (§ 2.7.). 

 Burlanul de coşului al hornului este prea adânc în horn (§ 3.2.2.). 
Cabina de saună nu se încălzeşte destul. 

 Cabina este prea mare faţă de capacitatea de încălzire a sobei (vezi tabelul 1). 

 Există suprafeţe de perete netencuite în saună (§ 1.). 

 Materialul combustibil este umed sau are o calitate oarecum inferioară (§ 2.3.). 

 Canalul de fum nu este bine etanşat, tirajul este slab. 

 Canalele de fum ale sobei sunt astupate (§ 2.7.). 
Rocile din sobă nu se încălzesc destul. 

 Cabina este prea mică faţă de capacitatea de încălzire a sobei (§ 1.). 

 Canalul de fum nu este bine etanşat, tirajul este slab. 

 Materialul combustibil este umed sau are o calitate oarecum inferioară (§ 2.3.). 

 Canalele de fum ale sobei sunt astupate(§ 2.7.). 

 Verificaţi plasamentul sobei (§ 2.4.). Îndepărtaţi din spaţiul pentru roci bucăţile mai mărunte şi cele care au 
un diametru mai mic de 10 cm. 
Înlocuiţi rocile dezintegrate cu bucăţi corespunzător de mari şi nedeteriorate. 

Soba emite miros. 

 Vezi secţiunea 2.2. 

 Soba poate accentua unele mirosuri amestecate în aer care nu sunt totuşi cauzate de soba sau rocile. 
Exemple: vopseluri, adezivi, uleiuri, arome etc. 

Suprafeţele din lemn ale cabinei de saună se înnegresc. 

 Este absolut normal ca suprafeţele din lemn ale saunei să se înnegrească cu timpul. Înnegrirea poate fi 
accelerată de lumină intensă a soarelui, căldura sobei, agenţii de protecţie de pe pereţi (aceşti agenţi de 
protecţie au un nivel scăzut de rezistenţă la căldură), particulele fine provenite din rocile pentru saună 
dezintegrate care sunt dispersate de curenţii de aer şi fumul care scapă în saună când se pune lemne pe 
foc. 

 

3. INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE 

3.1. Înainte de instalare 

Înainte de instalarea sobei asiguraţi-vă că toate cerinţele privitoare la distanţele de securitate sunt 
îndeplinite. 
În interiorul distanţelor de securitate stabilite în jurul sobei nu trebuie să fie aparate electrice, cabluri, 
materiale inflamabile. 

 La instalarea aparatului trebuie respectate toate reglementările locale, inclusiv cele referitoare la 
standardele naţionale şi europene. 

 Soba nu este potrivită pentru o instalare într-un sistem de canale de fum partajat. 

 Autorităţile locale de paza contra incendiilor abilitate să aprobe instalaţiile pot furniza informaţii mai detaliate 
privind regulile de securitate. 
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3.1.1. Ventilarea cabinei saună 

Ventilarea cabinei de saună trebuie asigurată după cum urmează: 
 
Ventilaţie cu evacuare gravitaţională (figura 4) 
A.: Orificiul de intrare a aerului proaspăt trebuie plasat aproape de podea lângă sobă şi 
B.: orificiul de ieşire a aerului uzat să fie cât mai departe posibil de sobă şi aproape de tavan. Soba însăşi produce 
o circulaţie eficientă a aerului, destinaţia principală a orificiului de ieşire fiind evacuarea umidităţii din cabina de 
saună. 
Ventilaţie cu evacuare mecanică (figura 5) 
A.: Orificiul de intrare a aerului proaspăt trebuie plasat cca. 500 mm deasupra sobei şi 
B.: orificiul de ieşire a aerului uzat să fie aproape de podea, de exemplu sub banchetă. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Ventilaţie prin evacuare gravitaţională 

Figura 5. Ventilaţie prin evacuare mecanică 
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3.1.2. Protecţia podelei 

Vezi figura 6. 
A. Podea din beton fără gresie. Soba poate fi instalată pe o podea de beton fără măsuri de securitate speciale, 
dacă stratul de beton are cel puţin 60 mm grosime. Asiguraţi-vă că în dedesubtul sobei, în beton nu sunt 
încorporate cabluri sau conducte de apă. 
B. Podea de gresie. Adezivii de podea şi gresie, materialele impermeabile utilizate sub gresii nu sunt rezistente 
la radiaţiile termice ale sobei. 
Protejaţi podeaua cu învelişul protector Harvia (§ 3.4.) sau alt mijloc de protecţie împotriva radiaţiei termice. 
C. Podea din material inflamabil. Protejaţi podeaua cu învelişul protector Harvia (§ 3.4.) 
 

Soba trebuie instalată pe o podea cu capacitate portantă adecvată. Dacă în podeaua existentă nu 
îndeplineşte aceste cerinţe, trebuie luate măsurile convenabile în acest sens (de ex. aşezarea unei plăci 
de consolidare pentru distribuţia încărcăturii). 
 
Materialele de podea deschise la culoare se vor murdări cu cenuşă, particulele de rocă şi de metal ce pot 
cade eventual din sobă. Folosiţi materiale acoperitoare de podea şi elemente de asamblare de culoare 
închisă. 

 
 
 

3.1.3. Distanţe de securitate 

Vezi figurile 7 şi 8. 

 Tavanul. Distanţa minimă de securitate între sobă şi tavan (A) 

 Pereţi şi banchete confecţionate din materiale inflamabile. Distanţele minime de securitate de la 
materialele inflamabile: pe ambele laturi (B), în spatele sobei (C), în faţa sobei (D). 

 Pereţi tencuiţi (E). Lăsaţi 50 mm între sobă şi pereţi, cu condiţia ca aerul să poată circula în faţa şi pe o 
latură a sobei. 
Dacă soba este instalată într-un perete înfundat (locaş), lăsaţi 100 mm între sobă şi pereţi pentru o cât mai 
bună circulaţie a aerului. 

Figura 6. Protejarea podelei (toate dimensiunile în milimetri) 
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Figura 7. Distanţele de securitate (toate dimensiunile în milimetri) 

Figura 8. Distanţele de securitate cu manta de protecţie (toate dimensiunile în milimetri) 
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3.2. Instalarea sobei 

 

3.2.1. Picioare reglabile 

Picioarele reglabile permit ca soba să fie instalată cât mai ferm, chiar pe o podea înclinată. Intervalul de 
reglabilitate este de 0–30 mm. Deşurubaţi picioarele reglabile până la o extensie care permite ca acestea să fie 
fixate cu ajutorul unei chei de piuliţă până ce soba se află în poziţia dorită. 
 
Picioarele reglabile pot zgâria suprafaţa podelei dacă soba este trasă pe podea. 
 

3.2.2. Racordarea sobei la un horn zidit 

Practicaţi o deschizătură în peretele ignifugat pentru racordarea la horn. Ţineţi cont că deschizătura trebuie să 
fie la o înălţime corectă, dacă intenţionaţi să folosiţi de exemplu, un înveliş protector. Gaura trebuie să fie uşor 
mai largă decât burlanul de racordare la horn. Distanţa adecvată în jurul burlanului de racordare este de cca. 10 
mm. Se recomandă ca marginile interioare ale capătului burlanului să fie rotunjite (teşite) pentru a asigura ca 
gazele de ardere să circule liber în direcţia hornului. Sunt disponibile şi accesorii adiţionale pentru ca instalarea 
să fie mai uşoară (§ 3.4.). 
 
M1, M2, M3/SL, 20 Pro/SL, 20 ES Pro/S, 20 Boiler/SL, Classic 140/220/280, Premium/VS: 
Racordarea sobei la un horn tencuit printr-o deschizătură în spate (figura 9) 
1. Pliaţi în jos capacul de acoperire (M1/M2/M3, Classic 140/220/280, Premium/Premium VS numai). Ataşaţi 
burlanul de racordare la horn în deschizătura de racordare din spate. Asiguraţi-vă că burlanul se potriveşte ferm 
în locaş. 
2. Împingeţi soba la locul ei. Nu blocaţi (astupaţi) hornul împingând burlanul de racordare la horn prea adânc în 
interiorul hornului. dacă este necesar, scurtaţi burlanul. 
3. Etanşaţi burlanul de racordare la horn în deschizătura peretelui ignifugat utilizând de exemplu lână minerală 
ignifugată. Asiguraţi-vă că racordarea este ferm etanşată. Dacă este necesar, mai utilizaţi lână minerală în plus. 

 
 
 
Racordarea sobei la un horn tencuit printr-o deschizătură în sus (figura 10) 
Veţi avea nevoie de un burlan de fum cotit (45° sau 90°) pentru racordarea superioară (§ 3.4.). 
1. Deschideţi capacul de acoperire a deschizăturii de racordare din spate (M1/M2/M3, Classic 140/220/280, 
Premium/Premium VS numai). Îndoiţi fixatorul cu o şurubelniţă. 
2. Îndepărtaţi dopul de blocare din deschizătura de racordare superioară şi puneţi-l în deschizătura de racordare 
posterioară. 
3. Îndoiţi fixatorul cu o şurubelniţă. Învârtiţi capacul de acoperire înapoi şi fixaţi-l în poziţia lui cu ajutorul unui 
şurub (M1/M2/M3, Classic 140/220/280, Premium/Premium VS numai). 
4. Ataşaţi burlanul de racordare la horn de deschizătura de racordare superioară. Asiguraţi-vă că burlanul se 
potriveşte ferm în locaş. 
5. Împingeţi soba la locul ei. Nu blocaţi (astupaţi) hornul împingând burlanul de racordare la horn prea adânc în 
interiorul hornului. dacă este necesar, scurtaţi burlanul. 
6. Etanşaţi burlanul de racordare la horn în deschizătura peretelui ignifugat utilizând de exemplu lână minerală 
ignifugată. Asiguraţi-vă că racordarea este ferm etanşată. Dacă este necesar, mai utilizaţi lână minerală în plus. 
 
 

Figura 9. Racordarea sobei la un horn zidit prin deschizătura de racordare posterioară 

 (toate dimensiunile în milimetri) 
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3.2.3. Racordarea sobei la un coş din oţel Harvia 

Pentru evacuarea gazelor de combustie poate fi folosit şi un coş din oţel Harvia, cu marcaj CE. Burlanele sale de 
fum sunt confecţionate din oţel inoxidabil, şi coşul a fost izolat pentru a prezenta protecţie împotriva focului. Coşul 
are o secţiune transversală circulară. Diametrul burlanului de fum este de 115 mm, iar cel al învelişului exterior 
de 210 mm. Vezi figura 11. 
1. Deschideţi capacul de acoperire a deschizăturii de racordare din spate (M1/M2/M3, Classic 140/220/280, 
Premium/Premium VS numai). Îndoiţi fixatorul cu o şurubelniţă. 
2. Îndepărtaţi dopul de blocare din deschizătura de racordare superioară şi puneţi-l în deschizătura de racordare 
posterioară. 
3. Îndoiţi fixatorul cu o şurubelniţă. Învârtiţi capacul de acoperire înapoi şi fixaţi-l în poziţia lui cu ajutorul unui 
şurub (M1/M2/M3, Classic 140/220/280, Premium/Premium VS numai). 
4. Ataşaţi burlanul de racordare la horn de deschizătura de racordare superioară. Asiguraţi-vă că burlanul se 
potriveşte ferm în locaş. 
Pentru instrucţiunile suplimentare detaliate vezi: Instrucţiunile de instalare a coşului din oţel Harvia. 
 
Dacă în jurul sobei folosiţi un înveliş de protecţie, izolarea coşului trebuie să înceapă la acelaşi nivel ca 
şi suprafaţa de sus a învelişului protector, sau chiar dedesubtul acestuia. 

Figura 10. Racordarea sobei la un horn zidit prin deschizătura de racordare superioară 
 (toate dimensiunile în milimetri) 
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3.3. Schimbarea direcţiei de deschidere a uşiţei sobei 

Uşiţa camerei de ardere a sobei poate fi instalată în aşa fel încât să se deschidă atât spre dreapta cât şi spre 
stânga. 
Vezi figura 12. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Racordarea sobei la un coş din oţel Harvia 

 (toate dimensiunile în milimetri) 

Figura 12. Schimbarea direcţiei de deschidere a uşiţei sobei 

 (toate dimensiunile în milimetri) 
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3.4. Accesorii 

A. Coş din oţel Harvia WHP1500. 3.2.3. 
B. Încălzitor de apă VL22l. Instalat peste deschizătura de racordare superioară. Atunci când se utilizează o 
mantă de protecţie sau alt mijloc de protecţie care nu este destul de mare să apere materialele inflamabile din 
jurul sobei de radiaţiile termice ale conductei dintre încălzitorul de apă şi canalele de fum, trebuie să instalaţi un 
înveliş de radiaţie în jurul burlanului de fum. 
C. Înveliş de radiaţie WZ020130. Instalat în jurul burlanului de fum. 
D. Manta de protecţie Harvia WX017. Vezi figura 8. 
E. Manta de protecţie Harvia WL400/WL450, WL500/WL550, WL600/WL650, WL700/ WL750, WL800/WL850. 
Vezi figura 8. 
F. Înveliş de protecţie Harvia WX018. (Pentru modelele M1/M2/M3, 20 Pro şi 20 ES Pro/S numai.) 
G. Burlan de fum cotit. Modele diferite. 
H. Flanşă de trecere pentru burlan WZ020115.  
Acoperă marginile deschizăturii de horn şi etanşarea în perete. Confecţionată din oţel inox. Se compune din două 
părţi pentru a putea fi utilizată cu diferite burlane înclinate. 
I. Ataşare la tencuială WZ011115. Ataşată la deschizătura hornului, nu cere alte etanşări speciale. 
Faţa interioară este întotdeauna etanşată. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Accesorii 
 (toate dimensiunile în milimetri) 


