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Indicaţii privind manualul de utilizare

Simboluri

Avertisment privind tensiunea electrică
Acest simbol vă avertizează că există pericole pentru
viaţa şi sănătatea persoanelor, datorate tensiunii
electrice.

Avertisment privind substanţele inflamabile
Acest simbol vă avertizează că există pericole pentru
viaţa şi sănătatea persoanelor, datorate substanţelor cu
pericol de incendiu.

Avertisment privind suprafeţele fierbinţi
Acest simbol vă avertizează că există pericole pentru
viaţa şi sănătatea persoanelor, datorate suprafeţelor
fierbinţi.

Avertisment
Cuvântul de semnalizare indică o periclitare cu grad
mediu de risc, care, dacă nu este evitată, poate avea
ca urmare decesul sau o vătămare corporală gravă.

Precauţie
Cuvântul de semnalizare indică o periclitare cu grad
redus de risc, care, dacă nu este evitată, poate avea ca
urmare o vătămare corporală redusă sau medie.

Indicaţie
Cuvântul de semnalizare indică informaţii importante
(de ex. daune materiale), dar nu şi pericole.

Info
Indicaţiile cu acest simbol vă ajută să vă executaţi
activităţile rapid şi în siguranţă.

Respectaţi instrucţiunile
Indicaţiile cu acest simbol vă indică faptul că trebuie să
ţineţi cont de instrucțiuni.

Ediţia actuală a instrucțiunilor şi declaraţia de conformitate UE le
puteţi descărca de la următorul link:

IDX 30 D

https://hub.trotec.com/?id=40041

Siguranţă

Citiţi acest manual cu atenţie înainte de punerea în
funcţiune / utilizarea aparatului şi păstraţi întotdeauna
manualul în imediata apropiere a locului de amplasare
respectiv la aparat!

Avertisment
Citiţi toate instrucţiunile de siguranţă şi indicaţiile.
Neglijarea respectării instrucţiunilor de siguranţă şi
indicaţiilor poate conduce la electrocutare, incendiu şi /
sau vătămări corporale grave.
Păstraţi toate instrucţiunile de siguranţă şi
indicaţiile pentru consultare ulterioară.
Aparatul poate fi utilizat de copii cu vârste începând de
la 8 ani precum şi de persoane cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse ori de persoane
neexperimentate şi neinstruite, dacă sunt
supravegheate sau dacă au fost instruite cu privire la
utilizarea aparatului în condiţii de siguranţă şi au
înţeles pericolele care rezultă din această utilizare.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Curăţarea şi
întreţinerea nu trebuie executate în niciun caz de către
copii nesupravegheaţi.
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Avertisment
Copiii cu vârsta sub 3 ani se vor ţine la distanţă,
excepţie fiind cazurile în care sunt supravegheaţi
permanent.
Copiii cu vârste începând cu 3 ani şi sub 8 ani pot porni
şi opri aparatul numai sub supraveghere sau dacă au
fost instruiţi cu privire la utilizarea în siguranţă a
aparatului şi înţeleg pericolele ce decurg de aici, cu
condiţia ca aparatul să fie amplasat sau instalat în
poziţia sa normală de funcţionare.
Copiii cu vârste începând cu 3 ani şi sub 8 ani nu
trebuie să introducă ştecherul în priză, să regleze
aparatul, să cureţe şi / sau să întreţină aparatul.

Avertisment
Nu folosiţi aparatul în spaţii înguste, dacă în acestea se
află persoane care nu pot părăsi singure încăperea şi
nu se află sub supraveghere continuă.

• Nu utilizaţi aparatul în încăperi cu pericol de explozie.

• Nu utilizaţi aparatul în atmosfere agresive.

• Amplasaţi aparatul în poziţie verticală şi stabilă.

• Lăsaţi aparatul să se usuce după o curăţare umedă. Nu
puneţi aparatul în funcţiune în stare umedă.

• Nu exploataţi sau operaţi aparatul cu mâinile umede sau
ude.

• Nu expuneţi aparatul la jeturi directe de apă.

• Nu introduceţi niciodată obiecte sau extremităţi ale
corpului în aparat.

• Nu acoperiţi şi nu transportaţi aparatul în timpul
funcţionării.

• Nu îndepărtaţi niciun simbol de siguranţă, autocolant sau
etichetă de pe aparat. Păstraţi toate simbolurile de
siguranţă, autocolantele şi etichetele în stare lizibilă.

• Nu vă aşezaţi pe aparat.

• Aparatul nu este o jucărie. Ţineţi la distanţă copii şi
animalele. Utilizaţi aparatul numai sub supraveghere.

• Înaintea oricărei utilizări, verificaţi aparatul, accesoriile şi
elementele sale de racordare cu privire la eventuale
deteriorări. Nu folosiţi aparate şi componente ale acestora
defecte.

• Asiguraţi-vă că toate cablurile electrice aflate în afara
aparatului sunt protejate împotriva deteriorărilor (de
exemplu contra animalelor). Nu folosiţi niciodată aparatul
cu un cablu electric sau un racord de reţea deteriorat!

• Racordul electric trebuie să corespundă specificaţiilor din
capitolul Date tehnice.

• Conectaţi ştecherul de reţea la o priză de reţea protejată
corespunzător.

• Alegeţi prelungitoarele cablului de reţea luând în
considerare puterea nominală a aparatului, lungimea
cablului şi destinaţia de utilizare. Desfăşuraţi complet
cablul prelungitor. Evitaţi suprasolicitarea electrică.

• Decuplaţi cablul de la priză înaintea efectuării lucrărilor de
întreţinere, îngrijire sau reparaţie la aparat, trăgând de
ştecher.

• Opriţi aparatul şi deconectaţi cablul de reţea de la priza
electrică, atunci când nu folosiţi aparatul.

• Nu folosiţi niciodată aparatul, în cazul în care constataţi
deteriorări la ştecher sau cablul de reţea. 
În cazul în care cablul de alimentare de la reţea al acestui
aparat este deteriorat, trebuie înlocuit de către producător
sau de serviciul pentru clienţi al acestuia sau de o altă
persoană calificată, pentru a evita periclitări.
Cablurile de reţea defecte reprezintă un pericol serios
pentru sănătate!

• La amplasarea aparatului, respectaţi distanţele minime
faţă de pereţi şi obiecte, precum şi condiţiile de depozitare
şi exploatare, conform capitolului Date tehnice.

• Nu folosiţi aparatul în imediata apropiere a perdelelor.

• Asiguraţi-vă că admisia aerului şi evacuarea aerului sunt
libere.

• Asiguraţi-vă că partea de aspirare este permanent curată
şi nu prezintă obiecte libere.

• Nu instalaţi aparatul pe o suprafaţă inflamabilă.

• Transportaţi aparatul exclusiv în poziţie verticală.

Utilizarea conform destinaţiei
Aparatul a fost dezvoltat pentru producerea aerului cald şi poate
fi utilizat exclusiv în spaţii exterioare acoperite sau în spaţii
interioare ventilate, în condiţiile respectării datelor tehnice.

Aparatul este adecvat pentru încălzirea spaţiilor mari, ca de
exemplu corturi, hale de depozitare, ateliere, şantiere, sere sau
hale agricole.

Aparatul este prevăzut pentru o utilizare fără schimbare
frecventă a amplasamentului.

Aparatul trebuie exploatat numai în spaţii care beneficiază de o
alimentare suficientă cu aer proaspăt şi evacuarea gazelor arse.

Aparatul poate fi exploatat numai cu combustibil lichid de
încălzire EL (extra uşor), kerosen şi motorină, însă nu cu
benzină, păcură etc.
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Utilizarea neconformă
• Aparatul nu trebuie amplasat şi exploatat în spaţii şi medii

cu pericol de incendiu şi explozie.

• Nu aşezaţi obiecte, ca de exemplu piese de îmbrăcăminte,
pe aparat.

• Nu folosiţi aparatul în spaţii exterioare neacoperite.

• Aparatul nu trebuie utilizat în încăperi cu o alimentare
insuficientă cu aer de combustie.

• Orice modificare precum şi extindere sau reconstrucţie
arbitrară a aparatului sunt interzise.

Calificarea personalului
Persoanele care utilizează acest aparat, trebuie:
• să fie conştiente de pericolele care apar la folosirea

aparatelor de încălzire cu combustibil lichid din cauza
căldurii, riscului de incendiu şi ventilaţiei deficitare.

• să fie conştient de pericolele care apar ca urmare a
manipulării combustibililor, ca de exemplu combustibil
lichid de încălzire EL sau motorină.

• să fi citit şi înţeles instrucțiunile, în special capitolul
Siguranţă.

Pericole reziduale

Avertisment privind tensiunea electrică
Lucrările la componentele electrice pot fi executate
numai de o firmă specializată autorizată!

Avertisment privind tensiunea electrică
Înaintea tuturor lucrărilor la aparat deconectaţi
ştecherul de reţea de la priza de reţea!
Decuplaţi cablul de reţea de la priza de reţea, apucând
de ştecher.

Avertisment privind substanţele inflamabile
Există pericol de incendiu la manipularea
combustibililor.
Luaţi suficiente măsuri de protecţie la manipularea
combustibililor, precum lichid de încălzire, kerosen şi
motorină.
Nu vărsaţi motorina, kerosenul sau lichidul de încălzire!
Nu inspiraţi vaporii şi nu înghiţiţi combustibilul! Evitaţi
contactul cu pielea!

Avertisment privind suprafeţele fierbinţi
Anumite porţiuni ale aparatului, în special orificiul de
evacuare a aerului, se încălzesc foarte puternic în
timpul funcţionării. Există pericol de arsuri şi de
incendiu. Nu atingeţi aparatul în timpul funcţionării! În
timpul funcţionării, păstraţi o distanţă de siguranţă de
minimum 3 m faţă de partea anterioară a aparatului!
Respectaţi distanţele minime faţă de pereţi şi obiecte,
conform indicaţiilor din datele tehnice!

Avertisment privind suprafeţele fierbinţi
Unele porţiuni ale acestui aparat se pot încinge
puternic şi pot provoca arsuri. Se impune o atenţie
deosebită în prezenţa copiilor sau altor persoane care
necesită protecţie!

Avertisment privind suprafeţele fierbinţi
Există pericol de arsuri în cazul manipulării
necorespunzătoare. Utilizaţi aparatul numai conform
destinaţiei!

Avertisment
Există pericol de arsuri şi pericol de electrocutare în
cazul manipulării necorespunzătoare.
Utilizaţi aparatul numai conform destinaţiei!

Avertisment
Acest aparat poate genera pericole, în cazul utilizării
necorespunzătoare sau neconforme cu destinaţia, de
către persoane neinstruite! Respectaţi calificările
personalului!

Avertisment
Aparatul nu este o jucărie şi nu trebuie să ajungă în
mâinile copiilor.

Avertisment
Pericol de asfixiere
Nu depozitaţi ambalajul în mod neglijent. Acesta poate
deveni o jucărie periculoasă pentru copii.

Avertisment
Există pericol de incendiu în cazul amplasării
necorespunzătoare.
Nu instalaţi aparatul pe o suprafaţă inflamabilă.
Nu instalaţi aparatul pe un covor de pardoseală cu fire
înalte.

Avertisment
Aparatul nu trebuie acoperit, există pericol acut de
incendiu!

Procedura în caz de urgenţă
1. În caz de urgenţă, decuplaţi imediat flacăra de aprindere

prin acţionarea întrerupătorului de pornire/oprire (poziţia
0).

2. În caz de urgenţă deconectaţi aparatul de la alimentare
electrică: Opriţi aparatul şi deconectaţi ştecherul de reţea.

3. Evacuaţi persoanele din zona periculoasă.
4. Nu reconectaţi un aparat defect la racordul de reţea.
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Protecţie la supraîncălzire
Aparatul dispune de un termostat de siguranţă, care este activat
în cazul unei supraîncălziri (depăşiri a temperaturii de
funcţionare) a aparatului.

Căutaţi cauza supraîncălzirii.

Dacă termostatul de siguranţă nu cuplează la supraîncălzire, va
declanşa siguranţa la supraîncălzire. Aparatul se opreşte
complet în acest caz. Adresaţi-vă în această situaţie serviciului
pentru clienţi, în vederea înlocuirii siguranţei la supraîncălzire.

Informaţii despre aparat

Descrierea aparatului
Aparatul de încălzire cu combustibil lichid alimentat direct IDX
30 D serveşte la încălzirea aerului din încăperi, în vederea
încălzirii rapide a încăperilor mari, bine ventilate. Aparatul de
încălzire cu combustibil lichid funcţionează cu combustibil lichid
de încălzire EL, kerosen sau motorină, nefiind permisă utilizarea
benzinei, păcurii etc.

Este vorba despre un aparat de încălzire cu combustibil lichid cu
ardere directă, destinat instalării în spaţii exterioare acoperite
sau în spaţii care beneficiază de o alimentare suficientă cu aer
proaspăt.

Principiu de funcţionare
Aparatul generează căldură dirijând aerul rece aspirat printr-o
cameră de ardere. În camera de ardere se realizează arderea
combustibilului. Aerul aspirat este încălzit şi reintrodus în
mediul ambiant prin orificiul de suflare.

O parte a aerului aspirat este comprimat şi dirijat la sistemul de
injectare. Combustibilul este dirijat, prin subpresiunea rezultată,
din rezervor la sistemul de injectare. La sistemul de injectare,
un contact de aprindere asigură aprinderea combustibilului,
care va arde apoi cu o flacără continuă.

Prezentarea aparatului

IDX 30 D

THERMOSTAT CONTROL

ROOM TEMP.

CLOSE
OPEN

1 2 3

4

5

6

78910

12

11

Nr. Denumire

1 Partea superioară a carcasei

2 Admisia de aer cu grilaj de protecţie

3 Mâner de transport

4 Ventilator şi motor

5 Manometru

6 Rezervor

7 Cadru

8 Panou de comandă

9 Capacul rezervorului

10 Roată

11 Indicatorul nivelului de umplere al rezervorului

12 Evacuare aer
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Transport şi depozitare

Indicaţie
Dacă depozitaţi sau transportaţi necorespunzător
aparatul, acesta poate fi deteriorat.
Ţineţi cont de informaţiile cu privire la transportul şi
depozitarea aparatului.

Transport
Pentru un transport mai facil, aparatul este prevăzut cu role de
transport.

Respectaţi următoarele indicaţii înaintea fiecărei transportări:
• Opriţi aparatul.

• Decuplaţi cablul de reţea de la priza de reţea, apucând de
ştecher.

• Nu folosiţi cablul de reţea pe post de şnur de tractare.

• Lăsaţi aparatul să se răcească suficient.

Respectaţi următoarele indicaţii în timpul fiecărei transportări:
• Ridicaţi uşor aparatul de la mânerul de transport (2), astfel

încât piciorul din spate să nu mai fie aşezat pe sol.

• Deplasaţi aparatul în poziţia dorită cu ajutorul roţilor.

Depozitare
Respectaţi următoarele indicaţii înaintea fiecărei depozitări:
• Opriţi aparatul.

• Decuplaţi cablul de reţea de la priza de reţea, apucând de
ştecher.

• Lăsaţi aparatul să se răcească suficient.

În cazul în care nu folosiţi aparatul, respectaţi următoarele
condiţii de depozitare:
• mediu uscat şi protejat împotriva îngheţului şi căldurii

• în poziţie verticală într-un loc ferit de praf şi radiaţia solară
directă

• eventual protejat cu o învelitoare împotriva pătrunderii
prafului

Montare şi instalare

Furnitură
• 1 x aparat

• 1 x mâner de transport

• 2 x roată

• 2 x capac roată

• 1 x ax

• 2 x inel de blocare

• 1 x cadru

• 4 x şurub, mic

• 4 x şurub, mare

• 1 x manual

Despachetarea aparatului
1. Deschideţi ambalajul de carton şi scoateţi aparatul.
2. Îndepărtaţi complet ambalajul de pe aparat.
3. Desfăşuraţi complet cablul de reţea. Aveţi grijă să nu fie

deteriorat cablul de reţea şi nu-l deterioraţi la desfăşurare.

Montare
Aparatul este deja premontat la livrare. Nu mai trebuie montate
decât roţile, cadrul şi mânerul de transport.

Montarea roţilor
Înainte de prima punere în funcţiune este necesară fixarea
roţilor şi a axului pe cadru. Pentru aceasta, procedaţi după cum
urmează:
1. Împingeţi axul prin degajările de pe cadru.
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2. Instalaţi cele două roţi pe ax.
3. Fixaţi inelele de blocare pe ax.
4. Aşezaţi cele două capace de roată pe roţi.

Info
Dacă este necesar, puteţi demonta din nou cadrul (de
ex. în scopuri de depozitare). Pentru a desprinde roţile
de pe ax, desprindeţi capacele de roată şi inelele de
blocare cu atenţie, cu ajutorul unei şurubelniţe drepte.

Montarea mânerului de transport şi a cadrului
1. Aşezaţi aparatul pe cadru. Asiguraţi-vă că găurile pentru

şuruburi sunt suprapuse.
2. Înşurubaţi întâi cele 4 şuruburi mici cu cadrul.
3. Înşurubaţi piuliţele pe şuruburi, de jos.
4. Poziţionaţi mânerul de transport pe partea din spate.
5. Înşurubaţi cele 4 şuruburi mari cu mânerul de transport,

aparatul şi cadrul.

IDX 30 D

THERMOSTAT CONTROL

ROOM TEMP.

CLOSE
OPEN

Amplasare
La alegerea locului de amplasare a aparatului trebuie respectate
o serie de condiţii privind spaţiul, precum şi o serie de condiţii
tehnice. Nerespectarea acestora poate afecta capacitatea
funcţională a aparatului, respectiv a accesoriului sau poate
genera pericole pentru oameni şi bunuri.

La amplasare trebuie avute în vedere următoarele:
• Exploatarea aparatului este permisă exclusiv în spaţii

exterioare acoperite.

• Aparatul trebuie să fie amplasat stabil, pe o suprafaţă
neinflamabilă.

• Aparatul trebuie montat în apropierea unui coş, a unui
perete exterior sau pe o suprafaţă deschisă, ventilată.

• Aparatul trebuie conectat la o priză de reţea cu protecţie
corespunzătoare.

• Incinta de instalare a aparatului trebuie să fie suficient
ventilată.

Asiguraţi îndeosebi alimentarea suficientă cu aer proaspăt,
atunci când în acelaşi spaţiu cu aparatul se află persoane
sau animale!

• Distanţa minimă între orificiul de aspirare al aparatului şi
pereţi sau obiecte trebuie să fie de minimum 3 m (vezi
figura).

Nu trebuie să existe pereţi sau obiecte mari în apropierea
aparatului.

• Orificiile de aspiraţie şi suflare nu trebuie să fie acoperite.

• Trebuie să existe un număr suficient de instalaţii de
stingere a incendiilor.

25 30

35
40

45

5
10

15

20

3 m

3 m

3 m3 m

3 m
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Punerea în funcţiune
• Verificaţi integralitatea furniturii aparatului. Dacă lipseşte

vreun accesoriu, vă rugăm să vă adresaţi serviciului pentru
clienţi Trotec sau comerciantului de specialitate de la care
aţi achiziţionat aparatul.

• Verificaţi aparatul şi elementele sale de racordare cu
privire la eventuale deteriorări.

• Respectaţi condiţiile descrise în capitolul Amplasare.

• Umpleţi rezervorul aparatului cu combustibil lichid de
încălzire EL, kerosen sau motorină, în modul descris în
capitolul Întreţinere.

• Verificaţi aparatul înaintea punerii în funcţiune şi controlaţi-
i în mod regulat starea corespunzătoare în timpul utilizării.

• Verificaţi corespondenţa caracteristicilor racordului la reţea
cu datele de pe plăcuţa de tip.

• Înainte de fiecare pornire a aparatului, asiguraţi-vă vă
ventilatorul se mişcă liber, înaintea conectării ştecherului
de reţea la priza de reţea.

• Conectaţi cablul de reţea la o priză cu protecţie
corespunzătoare. Pe şantiere, conform reglementărilor
naţionale (în Germania: VDE 0100/0105), priza trebuie să
dispună de o siguranţă pentru curent rezidual (FI).

Aparatul este acum operaţional.

Utilizare

Aparatul poate fi utilizat numai de persoane care au fost
instruite cu privire la operarea aparatului.

Elemente de comandă

25 30

35
40

45

5
10

15

20

13 14 15

16

Nr. Denumire

13 LED indicator funcţionare

14 Indicator Temperatură

15 Întrerupător de pornire/oprire

16 Comutatorul rotativ al termostatului

Pornirea aparatului
Aparatul funcţionează până la atingerea temperaturii dorite a
încăperii.
1. Comutaţi întrerupătorul de pornire/oprire (15) în poziţia I.

ð Indicatorul de funcţionare (13) este aprins.
2. Rotiţi selectorul rotativ (16) pe temperatura dorită a aerului

din încăpere. Aceasta trebuie să fie mai mare decât
temperatura actuală din încăpere.
ð Temperatura dorită este afişată pe indicatorul pentru

temperatură (14).
3. Asiguraţi-vă că aprinderea a avut într-adevăr loc.

Oprirea aparatului

Avertisment privind tensiunea electrică
Nu atingeţi ştecherul de reţea cu mâinile umede sau
ude.

Indicaţie
Deteriorare a aparatului prin supraîncălzire!
Nu opriţi niciodată aparatul prin deconectarea
ştecherului de reţea. Aparatul se poate supraîncălzi în
acest fel.
Opriţi aparatul în mod regulamentar. Deconectaţi
ştecherul de reţea numai atunci când motorul
ventilatorului s-a oprit complet.

1. Opriţi aparatul rotind comutatorul de pornire/oprire (15) în
poziţia 0.
ð Indicatorul de funcţionare (13) se stinge.

2. Aşteptaţi până când motorul ventilatorului s-a oprit
complet.

3. Asiguraţi aparatul împotriva repornirii prin deconectarea
ştecherului de reţea.

4. Permiteţi răcirea completă a aparatului.
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Erori şi defecţiuni

Avertisment privind tensiunea electrică
Activităţile care impun deschiderea carcasei pot fi
executate numai de către firme de specialitate
autorizate sau de către Trotec.

Avertisment
Pericol de rănire din cauza reparaţiilor
necorespunzătoare!
Nu încercaţi niciodată să efectuaţi modificări sau
reparaţii la aparat.
Modificările arbitrare pot conduce la răniri grave sau
deces.
Lăsaţi efectuarea reparaţiilor exclusiv în seama unui
atelier de specialitate certificat.

Aparatul a fost verificat de mai multe ori pe durata procesului de
producţie în privinţa funcţionării ireproşabile. Dacă apar totuşi
defecţiuni în funcţionare, verificaţi aparatul conform listei
următoare.

Aparatul nu porneşte:
Indicatorul de funcţionare nu este aprins:
• Verificaţi racordul la reţea.

• Verificaţi cablul de alimentare şi ştecherul de reţea cu
privire la deteriorări.

• Verificaţi siguranţa de reţea de la locul instalării.

• Termostatul de siguranţă a declanşat din cauza
supraîncălzirii, după caz. Opriţi aparatul şi lăsaţi-l să se
răcească pentru cel puţin 10 minute.

Aparatul porneşte, însă se opreşte după scurt timp:
Indicatorul de funcţionare clipeşte:
• Presiune incorectă la pompă, după caz. Verificați presiunea

la pompă şi adaptaţi-o după caz, consultaţi capitolul
Reglarea presiunii aerului pentru pompă.

• Filtru de aer murdar, după caz. Curăţaţi filtrul de aer şi
eventual înlocuiţi-l, consultaţi capitolul Curăţarea filtrului
de aer şi a ventilatorului.

Ventilatorul funcţionează, însă aparatul nu porneşte:
Indicatorul de funcţionare clipeşte:
• Nu există combustibil în rezervor, după caz. Verificaţi

nivelul de umplere al rezervorului. Completaţi cu
combustibil, dacă rezervorul este gol, consultaţi capitolul
Umplerea rezervorului.

• Presiune incorectă la pompă, după caz. Verificați presiunea
la pompă şi adaptaţi-o după caz, consultaţi capitolul
Reglarea presiunii aerului pentru pompă.

Ventilatorul nu porneşte, deşi aparatul este conectat şi
pornit:
Indicatorul de funcţionare clipeşte:
• Termostatul este reglat la o valoare prea joasă, după caz.

Ridicaţi valoarea la termostat.

Arderea nu este completă:
• Filtru de aer murdar, după caz. Verificați presiunea la

pompă şi adaptaţi-o după caz, consultaţi capitolul Reglarea
presiunii aerului pentru pompă.

• Combustibilul este de slabă calitate, după caz. Goliţi
complet combustibilul, consultaţi capitolul Golirea
rezervorului. Umpleţi combustibil proaspăt, consultaţi
capitolul Umplerea rezervorului.

• Presiune incorectă la pompă, după caz. Verificați presiunea
la pompă şi adaptaţi-o după caz, consultaţi capitolul
Reglarea presiunii aerului pentru pompă.

La prima utilizare apar degajări de scântei şi/sau fum:
• În acest caz nu este vorba despre o eroare sau o

defecţiune. Aceste particularităţi vor dispărea după o
scurtă perioadă de funcţionare.

Zgomote la aprindere sau la răcire:
• În acest caz nu este vorba despre o eroare sau o

defecţiune. Piesele de metal ale aparatului se dilată la cald
şi emit zgomote.

La aprindere ies scântei şi/sau flăcări din aparat:
• În acest caz nu este vorba despre o eroare sau o

defecţiune. Sunt posibile acumulări de aer în conducte.
Păstraţi distanţa de siguranţă faţă de aparat!

Flacăra nu se aprinde în camera de ardere:
• Verificaţi nivelul de umplere al rezervorului. Completaţi cu

combustibil, dacă rezervorul este gol (vezi capitolul
Întreţinere).

• Verificaţi prezenţa impurităţilor în combustibil prin
contaminare cu murdărie au apă. Goliţi complet
combustibilul şi reumpleţi cu combustibil proaspăt (vezi
capitolul Întreţinere).

• Dezactivare de siguranţă: Dacă flacăra se stinge în timpul
funcţionării, se dezactivează sistemul electronic şi pompa
de ulei. Verificaţi cauza după următoarele criterii:

– Numai pentru personal calificat! 
Verificaţi aprinderea: Distanţa dintre cei doi electrozi de
aprindere trebuie să fie 4 până la 5 mm.
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Flacăra se stinge în timpul arderii:
• Verificaţi dacă aerul este alimentat fără obstrucţii. Curăţaţi

orificiul de aspirare dacă este cazul.

• Verificaţi nivelul de umplere al rezervorului. Completaţi cu
combustibil, dacă rezervorul este gol (vezi capitolul
Utilizare).

• Umiditate în rezervor sau în combustibil. Contactaţi
serviciul pentru clienţi.

• Verificaţi combustibilul cu privire la prezenţa impurităţilor
şi înlocuiţi-l dacă este cazul.

• Cădere a reţelei: În cazul unei căderi a reţelei, aprinderea
se stinge şi aparatul se opreşte imediat. Aparatul nu
porneşte automat după o cădere a reţelei, ci trebuie
repornit de la întrerupătorul de pornire/oprire.

Aparatul degajează fum sau praf:
• Verificaţi tensiunea de reţea.

• Verificaţi combustibilul cu privire la prezenţa impurităţilor
şi înlocuiţi-l dacă este cazul.

• Verificaţi rezervorul cu privire la prezenţa impurităţilor şi
goliţi-l dacă este cazul (vezi capitolul Întreţinere).
Completaţi cu combustibil curat.

Flacăra iese prin orificiul de suflare:
• Verificaţi tensiunea de reţea.

• Verificaţi combustibilul cu privire la prezenţa impurităţilor
şi înlocuiţi-l dacă este cazul.

• Verificaţi rezervorul cu privire la prezenţa impurităţilor şi
goliţi-l dacă este cazul (vezi capitolul Întreţinere).
Completaţi cu combustibil curat.

Indicaţie
Aşteptaţi cel puţin 3 minute după toate lucrările de
întreţinere şi reparaţie. Reporniţi aparatul numai după
aceea.

Aparatul dumneavoastră nu funcţionează ireproşabil după
verificări?
Contactaţi serviciul de asistenţă a clienţilor. Dacă este cazul,
duceţi aparatul pentru reparaţie la o firmă autorizată pentru
reparaţia de aparate electrice sau la Trotec.

Întreţinere

Activităţi înainte de începerea întreţinerii

Avertisment privind tensiunea electrică
Nu atingeţi ştecherul de reţea cu mâinile umede sau
ude.

• Opriţi aparatul.

• Decuplaţi cablul de reţea de la priza de reţea, apucând de
ştecher.

• Permiteţi răcirea completă a aparatului.

Avertisment privind tensiunea electrică
Activităţile care impun deschiderea carcasei pot fi
executate numai de către firme de specialitate
autorizate sau de către Trotec.

Curăţarea carcasei
Curăţaţi carcasa cu o lavetă umectată, moale, fără scame. Aveţi
grijă să nu pătrundă umezeală în carcasă. Asiguraţi-vă că
umiditatea nu poate intra în contact cu componentele electrice.
Nu folosiţi pentru umectarea lavetei detergenţi agresivi, cum ar
fi sprayuri de curăţare, solvenţi, detergenţi cu alcool sau
substanţe abrazive.

După curăţare, ştergeţi carcasa până la uscare.

Umplerea rezervorului
Capacul rezervorului şi indicatorul de nivel se află în stânga,
lângă panoul de comandă.
ü Înainte de umplerea rezervorului, aşteptaţi până la răcirea

completă a aparatului.
ü Utilizaţi exclusiv combustibil adecvat pentru aparat

(consultaţi datelor tehnice).
1. Amplasaţi aparatul pe o suprafaţă stabilă, plană şi

neinflamabilă.
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2. Deşurubaţi capacul rezervorului (9).

IDX 30 D

THERMOSTAT CONTROL

ROOM TEMP.

CLOSE
OPEN

CLOSE
OPEN 9

11

3. Umpleţi rezervorul. Observaţi totodată indicatorul nivelului
de umplere (11). Opriţi umplerea rezervorului cu scurt timp
înainte de zona roşie.

4. Înşurubaţi capacul rezervorului (9) la loc pe rezervor. Ţineţi
cont de degajările de la orificiul de umplere al rezervorului
şi de degajările de la capacul rezervorului. Acestea trebuie
să se suprapună la montarea capacului rezervorului. Aveţi
în vederea fixarea fermă a capacului rezervorului, pentru a
preveni apariţia scurgerilor.

IDX 30 D

THERMOSTAT CONTROL

ROOM TEMP.

Golirea rezervorului

25 30

35
40

455
10

15

20

1. Pregătiţi un recipient de colectare adecvat.
2. Plasaţi aparatul într-o poziţie mai înaltă.
3. Procedând în modul ilustrat, deschideţi şurubul din partea

inferioară a rezervorului cu o cheie pentru şuruburi.
4. Lăsaţi combustibilul să se scurgă în recipientul de

colectare.
5. Când nu mai curge combustibil, închideţi orificiul de golire.

ð Aveţi în vedere poziţia stabilă a şurubului şi înlocuiţi
garnitura dacă este cazul, deoarece în caz contrar se
poate ajunge la scurgerea necontrolată a
combustibilului.

6. Evacuaţi combustibilul la deşeuri conform reglementărilor
naţionale.

Curăţarea filtrelor de aer şi a ventilatorului
Cele două filtre de aer trebuie verificate şi curăţate respectiv
înlocuite la fiecare cca. 500 de ore de funcţionare.

Ventilatorul trebuie verificat cu privire la murdărire cel puţin o
dată pe senzorul de încălzire. Această activitate poate fi
realizată împreună cu verificarea filtrelor de aer.
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Imagine de ansamblu filtre de aer
Carcasa filtrului este compusă din următoarele componente:
• garnitură filtru (30)

• filtru preliminar (31)

• filtru din spumă (32)

• carcasă filtru (33)

30 31 32 33

Deschiderea carcasei
Pentru a putea verifica filtrele de aer şi ventilatorul, trebuie întâi
îndepărtat grilajul de protecţie, apoi trebuie scoasă partea
superioară a carcasei:
1. Desfaceţi cele 4 şuruburi de la grilajul de protecţie.

IDX 30 D

2. Demontaţi grilajul de protecţie.

IDX 30 D

3. Desfaceţi cele 8 şuruburi de la partea superioară a
carcasei.

IDX 30 D

THERMOSTAT CONTROL

ROOM TEMP.

0,6

0
,8

1

0

0
,2

0,
4

CLOSE
OPEN
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4. Demontaţi partea superioară a carcasei.

THERMOSTAT CONTROL

ROOM TEMP.

CLOSE
OPEN

IDX 30 D

Curăţarea palelor ventilatorului
1. Curăţaţi palele ventilatorului cu atenţie, cu o lavetă

umectată, moale, fără scame. Aveţi grijă să nu pătrundă
umezeală în carcasă. Asiguraţi-vă că umiditatea nu poate
intra în contact cu componentele electrice. Nu folosiţi
pentru umectarea lavetei detergenţi agresivi, cum ar fi
sprayuri de curăţare, solvenţi, detergenţi cu alcool sau
substanţe abrazive.

THERMOSTAT CONTROL

ROOM TEMP.

0,6

0
,8

1

0

0
,2

0,
4

Deschiderea carcasei filtrelor
1. Deşurubaţi manometrul.

0,6

0
,8

1

0

0
,2

0,
4

2. Desfaceţi şuruburile cu cap hexagonal de la carcasa
filtrelor.
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3. Scoateţi carcasa filtrelor cu filtrele şi garnitura.

Scoateţi filtrele şi curăţaţi-le respectiv înlocuiţi-le.
1. Scoateţi cele două filtre din carcasa filtrelor (33).

30 31 32 33

2. Verificaţi cele două filtre cu privire la murdărie respectiv
deteriorări. 
Înlocuiţi filtrul preliminar (31) dacă este necesar.
Curăţaţi filtrul din spumă (32) cu o lavetă umectată, moale,
fără scame, dacă este necesar. Dacă filtrul din spumă este
foarte murdar, curăţaţi-l cu apă caldă amestecată cu un
detergent neutru.

3. Lăsaţi filtrul din spumă să se usuce complet. Nu
introduceţi în aparat un filtru umed.

4. Reintroduceţi cele două filtre în carcasa filtrului (33).
Acordaţi atenţie fixării corecte a garniturii (30).

30 31 32 33

Montarea carcasei filtrelor
1. Montaţi carcasa filtrelor cu filtrele şi garnitura.
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2. Strângeţi şuruburile cu cap hexagonal la carcasa filtrelor.

3. Înşurubaţi manometrul.

0,6

0
,8

1

0

0
,2

0,
4

Montarea părţii superioare a carcasei
1. Aşezaţi partea superioară a carcasei pe aparat.

THERMOSTAT CONTROL

ROOM TEMP.

CLOSE
OPEN

IDX 30 D

2. Strângeţi cele 8 şuruburi pe partea superioară a carcasei.

IDX 30 D

THERMOSTAT CONTROL

ROOM TEMP.

0,6

0
,8

1

0

0
,2

0,
4

CLOSE
OPEN
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3. Aşezaţi grilajul de protecţie.

IDX 30 D

4. Strângeţi cele 4 şuruburi pe grilajul de protecţie.

IDX 30 D

Reglarea presiunii aerului pentru pompă
Presiunea aerului trebuie să fie în mod ideal între 0,32 bar şi
0,36 bar. Presiunea aerului poate fi citită în timpul funcţionării
pe manometrul (5).

Info
Dacă presiunea este mai mare de 0,36 bar, iese o
flacără pe la evacuarea aerului aparatului. Aparatul se
opreşte apoi în timpul funcţionării.
Dacă presiunea este mai mică de 0,32 bar, aparatul
funcţionează, însă cu putere redusă.

1. Reglaţi presiunea aerului în timpul funcţionării, utilizând o
şurubelniţă. Pentru reducere, rotiţi şurubul în sens antiorar,
pentru creştere rotiţi cu atenţie şurubul în sens orar.

0,6
0,8

1

0

0
,2

0
,4
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Anexă tehnică

Date tehnice

Parametru Valoare

Nr. articol 1.430.000.066

Tip încălzire directă

Debit de aer 735 m³/h

Suflantă Ventilator axial

Conexiune la reţea 1/N/PE ~220-240 V / 50 Hz

Putere termică nominală 30 kW (25.800 kcal)

Creştere de temperatură ∆T 90 °C (la distanţă de 1,5 m)

Tensiune de alimentare 230 V / 50 Hz

Curent consumat 0,8 A

Consum max. de combustibil 2,9 l/h

Nivel de presiune acustică 
(1m distanţă)

65 dB(A)

Greutate 20 kg

Dimensiuni 
(lungime x lăţime x înălţime)

388 x 942 x 460 (mm)

Distanţe minime faţă de
pereţi / obiecte

3 m

Combustibili
Pentru aparate sunt aprobaţi următorii combustibili:
• Combustibil lichid de încălzire EL

• Kerosen

• Motorină
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Schemă electrică
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Desen şi lista pieselor de schimb Info
Numerele de poziţie ale pieselor de schimb diferă de
numerele de poziţie ale componentelor folosite în
cadrul manualului de utilizare.
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Nr. Piesă de schimb Nr. Piesă de schimb Nr. Piesă de schimb

1 Combustion Chamber Assembly 5.8 Sealing gasket 19 Cord Bushing

2 Upper Shell 5.9 Airout Filter 20 Seal Ring

3 Burner Head Assembly 5.10 End Filter Cover 21 Water Drain Screw

3.1 Nozzle Kit 5.11 Pressure Gauge 22 PCB Bracket

3.2 Nozzle Seal Spring 5.12 Air Inlet Filter 23 Room Sensor

3.3 Nozzle Seal Washer 5.13 Adjusting Screw 24 Fuse

3.4 Nozzle Sleeve 5.14 Spring 25 Main PCB Assembly

3.5 Burner Head 5.15 Ball 26 Thermostat Control Knob

3.6 Air Line Fitting 6 Fan Guard 27 Power Switch

3.7 Fuel Line Fitting 7 Motor Bracket 28 Right Side Cover

3.8 Ignition Electrode 8 Lower Shell 29 Window Display

3.9 Screw 9 Oil Outlet Plug 30 Fuel Cap

4 Fan Assembly 10 Fuel FIlter 31 Clip Nut

5 Motor and Pump Assembly 11 Left Side Cover 32 Thermostat Bracket

5.1 Motor 12 Ignitor 33 Thermostat Limit Control Assembly

5.2 Pump Body 13 Capacitor 34 Air Line Hose

5.3 Plastic Connector 14 Grounding Plate 35 Fuel Line Hose

5.4 Rotor Kit 15 Fixation Part 36 Ignitor Wire

5.5 Blade 16 Fuel Tank 37 Photocell

5.6 End Pump Cover 17 Supporting Bracket 38 Photocell Bracket

5.7 Output Filter (small) 18 Power Cord 39 Fuel Gauge
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Evacuare la deşeuri

Simbolul coşului de gunoi tăiat de pe un aparat electric sau
electronic uzat indică faptul că nu este permisă evacuarea
acestuia cu deşeul menajer, la sfârşitul perioadei de viaţă.
Pentru returnarea gratuită sunt disponibile în apropiere puncte
de colectare pentru aparate electrice şi electronice uzate.
Adresele pot fi obţinute de la primărie. Puteţi să vă informaţi şi
de pe pagina noastră web www.trotec24.com cu privire la alte
metode de returnare, puse la dispoziţie de noi.

Prin colectarea separată a aparatelor electrice şi electronice
uzate se permite refolosirea, valorificarea materiilor prime
respectiv alte forme de valorificare a aparatelor vechi precum şi
evitarea consecinţelor negative asupra mediului şi sănătăţii
oamenilor ale evacuării la deşeuri ale eventualelor substanţe
periculoase conţinute în aparate.

Combustibil lichid de încălzire
Combustibilul lichid de încălzire trebuie scurs din aparat şi
colectat.

Combustibilii trebuie evacuaţi la deşeuri conform
reglementărilor naţionale.

Declaraţie de conformitate

Acesta este o redare a conţinutului declaraţiei de conformitate.
Declaraţia de conformitate semnată poate fi găsită la 
https://hub.trotec.com/?id=40041.

Declaraţie de conformitate
în sensul directivei CE privind maşinile 2006/42/CE, Anexa II Partea 1

Secţiunea A

Prin prezenta, Trotec GmbH & Co. KG declară că maşina numită
în continuare a fost proiectată, construită şi fabricată în
conformitate cu cerinţele directivei CE pentru maşini în
versiunea 2006/42/CE.

Model produs / produs: IDX 30 D

Tip produs: aparat de încălzire cu
combustibil lichid

An de fabricaţie începând cu: 2018

Directive UE relevante:
• 2014/30/UE: 29.03.2014

Norme armonizate aplicate:
• EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

• EN 55014-2:2015

• EN 60335-1:2012

• EN 60335-1:2012 + A11:2014

• EN 60335-2-30:2009+A11:2012+AC:2014

• EN 60335-2-102:2016

• EN 61000-3-2:2014

• EN 61000-3-3:2013

Norme naţionale aplicate şi specificaţii tehnice:
• EN 13842:2004

Producător şi numele împuternicitului cu elaborarea
documentaţiei tehnice:
Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Straße 7, D-52525 Heinsberg

Telefon: +49 2452 962-400

E-mail: info@trotec.de

Locul şi data emiterii:

Heinsberg, la 14.02.2017

Detlef von der Lieck, director general
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