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SK
1. VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA
• Pozorne si pre ítajte upozornenia uvedené v tomto návode na použitie.
• Po inštalácii kotla po te používate a o jeho obsluhe a odovzdajte mu tento návod

na používanie, ktorý je neodelite nou a dôležitou sú asou výrobku a treba ho odloži
pre budúce použitie.

• Inštalácia a údržba sa musia vykonáva v súlade s platnými normami, pod a pokynov
výrobcu a musia ich vykonáva odborne vyškolení pracovníci. Je zakázaná
akáko vek manipulácia s tesneniami a plombami.

• Nesprávna inštalácia alebo nevhodne vykonaná údržba môžu spôsobi poranenie
osôb, zvierat alebo poškodenie majetku. Výrobca odmieta akúko vek zodpovednos
za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou a nevhodným používaním alebo v
prípade nedodržania pokynov v návode.

• Pred akýmko vek istením alebo údržbou odpojte spotrebi  od napájacej siete pro-
stredníctvom vypína a na zariadení alebo prostredníctvom príslušných vypína ov.

• V prípade poruchy alebo nesprávnej innosti spotrebi a ho odpojte, nepokúšajte sa
ho opravi alebo zasiahnu do  iným spôsobom. Obráte sa výhradne na odborne
vyškolených pracovníkov. Prípadnú opravu-výmenu dielcov môžu vykona výhradne
odborne vyškolení pracovníci, pri om musia použi originálne náhradné diely. Nedo-
držanie horeuvedených pokynov môže zníži bezpe nos spotrebi a.

• Tento spotrebi  sa môže používa výhradne na ú ely, pre ktoré bol navrhnutý. Každé
iné používanie sa považuje za neprimerané a preto nebezpe né.

• asti obalu nenechávajte v dosahu detí, pretože pre deti predstavujú nebezpe en-
stvo.

• Obrázky v návode sú zjednodušenou podobou spotrebi a. Obrázky sa môžu mierne
a o sa týka prevádzky, bezvýznamne odlišova od dodávaného spotrebi a.

2. INŠTALÁCIA
2.1 Úvod
GFG je nový liatinový kotol ur ený na vykurovanie na prevádzku s tuhými palivami  (uhlie
a drevo), s naftou (s doplnkovou súpravou) alebo peletami (s doplnkovou súpravou).
Telo kotla tvoria spojené prvky s výstupkami, pro om sa ve ká pozornos venovala profilu
prvkov a ich optimálnemu rozloženiu na dosiahnutie vysokej výhrevnosti, vysokej ú in-
nosti a zna ných úspor energie. Spa ovacia komora bola špeciálne navrhnutá tak, aby
do nej vošli ve ké kusy dreva; plní sa hornými dvierkami. Spa ovacia komora je úplne
omývaná, o zaru uje dlhú životnos a vysokú ú innos.
2.2 Ovládací panel

obr. 1 - Panel
5 Vodomer
6 Termostatický regulátor ahu
2.3 Zapnutie a vypnutie
Palivo
Kotol sa smie uvádza do prevádzky s uhlím alebo prírodným, neošetreným drevom.
Možno používa aj lisované palivo a brikety, za podmienky, že obsahujú iba drevo. Po-
mocou úpravy kotla doplnkovou súpravou sa kotol dá spusti do prevádzky aj spa ovaním
nafty alebo peliet. Pri zapa ovaní, zhasnutí alebo údržbe kotla dodržiavajte pokyny
výrobcu.

B
Palivo z odpadových surovín, plastov alebo kvapalné palivo môže by prí inou
produkcie jedovatých plynov, ím by mohlo vzniknú nebezpe enstvo otravy,
usmrtenia alebo výbuchu.

• Používajte výhradne odporú ané palivá.
• Ak hrozí nebezpe enstvo výbuchu, požiaru, produkcie jedovatých plynov spa ova-

nia a exhalácií, kotol nepoužívajte.
• Kotol môžu uvies do innosti výhradne dospelé osoby, ktoré sa oboznámili s pokyn-

mi na obsluhu kotla a s jeho innosou.
• Používate  smie kotol uvies do prevádzky, nastavi teplotu, kotol vyradi a vy isti ho.
• Nedovo te, aby sa ku kotlu, ktorý je v innosti, priblížili deti.
• V kotle nezapa ujte kvapaliny, ani ich nepoužívajte na zvýšenie výkonu kotla.
• Povrch kotla istite iba pomocou nehor avých prostriedkov.
• Na kotol, ani v jeho blízkosti, nekla te žiadne hor avé predmety.
• V priestore, kde bude nainštalovaný kotol, nenechajte žiaden hor avý materiál (na-

pr. drevo, papier, petrolej, naftu).
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Drevo je palivo, ktorého jednotlivé druhy sa mimoriadne odlišujú pôvodom, stup om
vlhkosti, formou a rozmermi. Tepelný výkon kotla je ovplyvnený druhom používaného
dreva a stup om jeho vlhkosti, ako aj spôsobom vkladania a ve kosou paliva. Drevo op-
timálnej kvality je dubové, jasa ové, bukové, javorové drevo a drevo ovocných stromov,
okrem ereš ového, pomerne kvalitné drevo je gaštanové a brezové, kým dostato nú
kvalitu má lipové, topo ové a v bové drevo. Drevo ihli natých stromov nie je ve mi výkon-
né. Tepelný výkon sa znižuje s rastom vlhkosti dreva. Používanie vlhkého paliva je prí i-
nou strát výkonu. Používajte polená, ktoré sa sušili v prírodnom stave na vzduchu (drevo
uložené aspo  po as 2 rokov s vlhkosou maximálne 20%).
Zapálenie kotla (prevádzka s drevom alebo koksom)
• Otvorte spodné dvierka a odstrá te prípadný popol zo spa ovacej komory. Zatvorte

spodné dvierka.
• Prepnite ovláda  termostatického regulátora 6 na hodnotu želanej teploty.
• Otvorte horné dvierka. Uložte na mriežku spa ova a trochu papiera a tenkého su-

chého dreva.
• Zapá te palivo a pridajte pár polienok.
• Zatvorte dvierka a po kajte, kým sa vytvorí prvá pahreba.
• Pomaly otvorte horné dvierka.
• Parhebu rovnomerne rozhrabte na platni, použite kutá .
• Po vytvorení pahreby na hlavnej platni môžete naloži drevo alebo uhlie, i koks

malých a stredných rozmerov.

B
- Príliš dlhé polená nepadajú rovnomerne, o spôsobí tvorbu prázdnych prie-
storov v zásobníku a tvorbu oblastí s nedokonale zhoreným drevom
- Príliš krátke kusy spôsobujú nepravidelný prívod vzduchu, teda ak pokles
výkonu a ú innosti
- Horné dvierka otvárajte vždy pomaly, aby ste predišli prudkým únikom dymu
- Po as innosti je absolútne zakázané otvára spodné dvierka.
- Po as nakladania nenechávajte horné dvierka otvorené príliš dlho.
- V prípade innosti so zníženým výkonom sa môžu tvori destila né plyny s
nízkou teplotou, ktoré môžu po vdýchnutí spôsobi otravu.
- Ak je vidite ný dym hustý, nevdychujte ho.
- Dávajte pozor, aby bola miestnos dostato ne vetraná.
- Kotol a odvádzacie potrubie dymu istite pod a popísaných pokynov.

Vypnutie kotla
Aby kotol zhasol, nechajte zhorie všetko palivo.
Zhasnutie na krátke obdobia
Pri krátkych zhasnutiach po vyhorení paliva a ochladení kotla:
• Vy istite úložné plochy plniacich dvierok a nakladací priestor.
• Vyberte popol a vy istite spa ovaciu komoru.
• Zatvorte dvierka priestoru na popol a plniace dvierka.

Dlhodobé vypnutie
Aby ste kotol vyradili z innosti na dlhé obdobie (napr. po zimnom období), kotol dobre
vy istite, aby ste predišli jeho zhrdzaveniu.

B
Po as dlhých prerušení prevádzky v zime, aby ste predišli škodám spôso-
beným mrazom, vám odporú ame vypusti všetku vodu z kotla alebo napusti do
rozvodného zariadenia vhodnú nemrznúcu kvapalinu vyhovujúcu podmienkam
uvedeným v sez. 3.3.

2.4 Regulácie
Upozornenia
Aby ste predišli tvorbe kondenzovanej vody v spa ovacej komore, odporú a sa nastavi
regula ný gombík do polohy 60°C; optimálne by bolo nastavi ju na 80°C a upravi teplotu
vody na vykurovanie prostredníctvom zmiešavacieho ventilu.
Jedinými nevyhnutnými manuálnymi úkonmi sú:
- Pravidelné istenie ohniska cez prednú mriežku spolu s odstra ovaním spalín a po-

pola po otvorení spodných dvierok.
- Pravidelné nakladanie ohniska cez príslušné horné dvierka.

Regulácia tlaku v zariadení
Je nevyhnutné pravidelne kontrolova, i je zariadenie správne naplnené vodou. Kontroly
vykonávajte za studena kontrolou expanzných nádrží, ktoré, ak sú otvorené, hladina
vody v nich musí by v pôvodnej výške, ak sú uzavreté, tlak v nich musí ma hodnotu ako
bola jeho hodnota pri spustení.

3. INŠTALÁCIA
3.1 Všeobecné pokyny
INŠTALÁCIU KOTLA MUSIA VYKONA  VÝHRADNE ŠPECIALIZOVANÍ A VYŠKO-
LENÍ PRACOVNÍCI, PRI OM MUSIA DODRŽIAVA  VŠETKY POKYNY UVEDENÉ V
TOMTO TECHNICKOM NÁVODE, VŠETKY PLATNÉ PREDPISY, VŠETKY NARIADE-
NIA NORIEM UNI, EN A VŠETKY NORMY STN A VŠETKY BEZPE NOSTNÉ PRE-
DPISY.
3.2 Miesto inštalácie
Kotol sa musí nainštalova vo vhodnej miestnosti s vonkajšími vetracími otvormi, v súlade
s platnými technickými normami. Ak sa v tej istej miestnosti nachádza viac horákov alebo
nasáva ov, ktoré môžu fungova sú asne, vetracie otvory musia ma rozmery prispôso-
bené pre sú asnú innos všetkých spotrebi ov. V mieste inštalácie sa nesmú nachádza
hor avé predmety a materiály, korozívne plyny, prach ani prchavé látky, ktoré by mohli
vniknú do ventilátora horáka a upcha jeho vnútorné rúrky alebo spa ovaciu hlavicu. Pro-
stredie musí by suché, nesmie by vystavené daž u, snehu, ani mrazu.

A
Okolo spotrebi a treba necha vo ný priestor na odmontovanie a úkony pri
bežnej údržbe. Uistite sa hlavne, že v prednej asti kotla je dostatok miesta na
umožnenie naloženia paliva.

Pri inštalácii postupujte nasledujúcim spôsobom:
1. Vyberte kotol z obalu.
2. Namontujte termostatický regulátor "H"fig. 2.
3. Zapojte prívodné a výstupné rúrky ku vykurovaciemu zariadeniu.
4. Upravte registra nú skrutku dvierok ahu tak, aby pri zatvorených dvierkach ostal

vždy možný priechod vzduchu cez medzeru približne max. 1 - 2 mm. Ke  je kotol
studený, nastavte regula ný termostat na 60°. Zaveste retiazku “C“ na príslušné
o ko “D“ dvierok prívodu vzduchu, pri om upravte jej d žku tak, aby medzera prívo-
du vzduchu "L" (fig. 2) bola približne 15 mm pre "koks III" a 2 mm pre "drevo".

obr. 2 - Inštalácia
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3.3 Hydraulické prípojky
Teplotný výkon spotrebi a sa predbežne ur uje výpo tom potreby tepla v budove pod a
platných noriem. Zariadenie musí by vybavené všetkými zložkami nutnými pre správnu
a bezporuchovú innos. Mimoriadnu pozornos venujte zabezpe eniu všetkých predpí-
saných ochranných zariadení pod a platných predpisov. Treba ich namontova na rúru
vstupu teplej vody do rozvodného zariadenia, vo vzdialenosti kratšej ako 0,5 metra,
pri om treba dáva pozor, aby sa inšpek né orgány neprekrývali. Spotrebi  sa nedodáva
s expanznou nádobou; preto ju musí zapoji poverený pracovník.
Na požiadanie je k dispozícii bezpe nostný ventil vhodný na použitie s týmto spotre-
bi om.

B
Odvod bezpe nostného ventilu musí by pripojený k zvodu alebo k zbernej
rúrke, aby sa predišlo úniku vody na zem v prípade pretlaku v okruhu vykuro-
vania. V opa nom prípade, ak by výpustný ventil svojou innosou spôsobil za-
topenie miestnosti, zodpovednos za škody nebude nies výrobca.
Nepoužívajte rúrky vodovodnej inštalácie ako uzem ovacie prvky elektrických
zariadení.

Pred inštaláciou pozorne premyte všetky rúrky rozvodného zariadenia, aby ste odstránili
zvyšky alebo ne istoty, ktoré by mohli zabráni správnej innosti spotrebi a.
Urobte príslušné zapojenia pod a obrázku na cap. 5 a symbolov uvedených na spotre-
bi i.
Charakteristiky vody v rozvodnom zariadení
Ak tvrdos vody presahuje hodnotu 25° Fr (1°F = 10ppm CaCO3), je nutné používa pre-
dbežne vhodne upravenú vodu, aby sa predišlo tvorbe vodného kame a v kotle. Úpra-
vou nesmie tvrdos vody klesnú pod 15°F (Smernica 236/88 pre používanie vody ur enej
na udskú spotrebu). Úprava vody je nevyhnutná v prípade roz ahlých rozvodných zaria-
dení alebo v prípade ve kého alebo astého dop ania vody do zariadenia.
Protimrazový systém, nemrznúce kvapaliny, prídavné látky alebo inhibítory
Ke  je to potrebné, je povolené používanie nemrznúcich kvapalín, prídavných látok ale-
bo inhibítorov, ale iba a výhradne v tom prípade, ak výrobca horeuvedených kvapalín
alebo prídavných látok poskytuje záruku, že jeho výrobky sú vhodné na použitie a ne-
spôsobujú poškodenie výmenníka kotla alebo iných dielcov a/materiálov kotla a rozvo-
dného zariadenia. Zakazuje sa používanie bežných nemrznúcich kvapalín, prídavných
látok alebo inhibítorov, ktoré nie sú vyslovene ur ené na používanie v zariadeniach pro-
dukujúcich teplo a ktoré nie sú vhodné pre materiály kotla a rozvodného zariadenia.
Zapojenie bezpe nostného chladi a
Spolo ne s kotlom môžete dosta vonkajší bezpe nostný tepelný výmenník (doplnkový)
(chladiaci okruh).
V krajinách, kde sa uplat uje norma EN 303-5, musí by kotol vybavený zariadením
umož ujúcim bezpe ný únik nadmerného tepla bez prídavnej energie. Takto maximálna
teplota vody nepresiahne 100 °C (ochrana proti prehriatiu).
Minimálny tlak napájacej vody chladenia musí by 2,0 bar. Musí by k dispozícii prietok
aspo  10 l/min.
• Vyberte prírub “A” nachádzajúcu sa v zadnej asti kotla.
• Namontujte chladi “N” upevnením 4 skrutiek.
• Namontujte bezpe nostný ventil "P" na výstup z chladi a "N", pri om dodržiavajte

smer indikovaný šípkou. Vsu te sondu "Q" ventilu do príslušného puzdra "G". Za-
pojte vstup vody priamo na bezpe nostný chladi . Zapojte výstup ventilu.

obr. 3 - Zapojte bezpe nostný tepelný výmenník tepla
3.4 Úprava na používanie so súpravou spa ova a peliet
K dispozícii je doplnková súprava na používanie so spa ova om peliet.
Pri jej inštalácii postupujte pod a pokynov nachádzajúcich sa pri samotnej súprave.
Pokyny  na montáž spa ova a peliet GFG v kotli GFG
Odskrutkovaním vyberte termostatický regulátor “A”, vyberte panel na držanie prístrojov
“B” a vyberte  plat u “D”. Vsu te teplotnú sondu “C” do príslušného otvoru, pri om
dávajte pozor, aby  kábel “E” senzora vykurovania prechádzal cez  otvor krytu “B”.

obr. 4
Namontujte ovládací panel “B”. Odstrá te  izoláciu “F” a upevnite izoláciu s otvormi “G”

obr. 5
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Namontujte diely spodných dvierok “H”

obr. 6
Upevnite ústie “L” skrutkami “M” a spa ova  maticou “N”. Zapojte kábel “E” ku svorkám
11 a 12, a kábel “T” ku senzoru “V”. Upevnite skrinku "P” na telo spa ova a skrutkami
“R” a diel “S” ku spa ova u.

obr. 7
Vsu te napájaciu rúrku s pohonom “Y” do nádrže na pelety “X” a prepojte  šnek so
spa ova om tak, aby sa ohybná rúrka “W” nezdeformovala a/alebo neohla. Je nevyh-
nutné  dodržiava vzdialenos uvedenú v fig. 9.
Nastavte spa ova  pod a pokynov v príslušnom návode , pozor dávajte pri nastavení pa-
rametra u02 na centrále  spa ova a, ako je uvedené v tabu ke.

obr. 8

obr. 9
3.5 Zapojenie ku komínu
Spotrebi  musí by zapojený ku komínu navrhnutému a postavenému v súlade s platnými
normami. Potrubie medzi kotlom a komínom musí by urobené z vhodného materiálu,
musí odoláva vysokým teplotách a korózii. Odporú a sa dáva pozor v bodoch spojenia
a celé potrubie medzi kotlom a komínom zaizolova, aby sa predišlo kondenzácii vody.
4. PREVÁDZKA A ÚDRŽBA
Všetky operácie na reguláciu, zapojenie a pravidelnú kontrolu, pod a popisu v nasle-
dujúcom texte, smú vykona výhradne kvalifikovaní a vyškolení pracovníci (profesionálni
technici dodržiavajúci platné techniké normy).
FERROLI odmieta akúko vek zodpovednos za škody na majetku a poranenia osôb
vyplývajúce z nesprávnej manipulácie so spotrebi om zo strany nekvalifikovaných alebo
neautorizovaných osôb.
4.1 Regulácie
Regulácia sekundárneho vzduchu
Pri zapojení kotla je nevyhnutné vykona tarovanie regula ného zariadenia sekundár-
neho vzduchu.
Nastavte regula nú skrutku na dvierkach prívodu vzduchu tak, aby pri zatvorení dvierok
ostala medzi nimi a rámom štrbina maximálne 1 - 2 mm. Ke  je kotol studený, nastavte
regula ný termostat na 60°. Retiazku zaveste na príslušné o ko dvierok prívodu vzdu-
chu, pri om nastavte jej d žku tak, aby bola štrbina "L" (fig. 2) približne 15 mm pre "koks
III" a 2 mm pre "uhlie".

Model 3 4
Nominálny tepelný príkon kW 24.9 33.4
Nominálny tepelný výkon kW 22 30
Parameter u02 2 5
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4.2 Uvedenie do prevádzky

B
Kontroly, ktoré treba vykona pred zapnutím a po všetkých údržbárskych úko-
noch, ktoré si vyžiadali odpojenie od rozvodného zariadenia alebo po zásahoch
na bezpe nostných mechanizmoch alebo astiach kotla.

Pred zapnutím kotla
• Otvorte prípadné kontrolné ventily nainštalované medzi kotlom a rozvodným zaria-

dením.
• Skontrolujte správne naplnenie expanznej nádrže.
• Napl te hydraulické zariadenie a skontrolujte, i sa vypudil všetok vzduch z kotla a

zo zariadenia.
• Skontrolujte, i neuniká voda zo zariadenia, zo spojov alebo z kotla.
• Skontrolujte správnos zapojenia elektrického zariadenia a ú innos uzemnenia
• Skontrolujte, i v blízkosti kotla nie sú hor avé kvapaliny alebo iné hor avé materiály

Kontroly po as prevádzky
• Spotrebi  zapnite pod a popisu v sez. 2.3.
• Skontrolujte vodotesnos zariadení.
• Skontrolujte ú innos komína a odvodov vzduch-spaliny po as prevádzky kotla.
• Skontrolujte správnu cirkuláciu vody medzi kotlom a rozvodným zariadením.
• Skontrolujte utesnenie dvierok nakladania dreva a spa ovacej komory.
• Skontrolujte spa ovanie a správne nastavenie zariadenia na reguláciu prívodu

sekundárneho vzduchu.

4.3 Údržba
Upozornenia

B
 - Pred za atím akéhoko vek úkonu údržby je nutné odpoji kotol od elektrickej
siete a po ka, aby sa ochladil na izbovú teplotu.
 - Vodu zo zariadenia nikdy nevypúšajte, ak to naozaj nie je nevyhnutné.
 - Pri istení kotla a/alebo jeho astí nikdy nepoužívajte ahko zápalné látky (na-
pr. benzín, alkohol a pod.).
 - Nádoby s hor avými látkami nenechávajte v miestnosti, kde je nainštalovaný
kotol.
 - Tepelné rozvody ne istite, ke  je zapnutý kotol.
 - Pri istení používajte kefy a vysáva e; ak použijete handry, skontrolujte, aby
neostali vnútri kotla.
- Ak je popol ešte horúci, navle te si ochranné rukavice.
- Popol vysypte do nádoby z nehor avého materiálu s vekom.

Po ukon ení každého obdobia innosti, alebo vždy v ur itom intervale, kotol dôkladne
vy istite a pod a potreby vy istite aj komín. Na vy istenie kotla sta í otvori oboje dvierka
z liatiny, vybra mriežky na uhlie, potom kovovou ohybnou kefou pozorne vy isti spa ova-
ciu komoru a dymovody. Odstrá te prípadné sadze, ktoré sa usadili na zbera i polola.
Skontrolujte aj rúrky, ktorými sa odvádzajú spaliny a komín, i sú isté a i dobre tesnia.
Pravidelná kontrola
Aby sa funk nos a ú innos spotrebi a udržala dlhú dobu, je nevyhnutné, aby kvalifikový
pracovník vykonával v pravidelných intervaloch nasledujúce kontroly:
• Skontrolova, a v prípade potreby, vy isti kotol a odvodné dymové rúrky pod a poky-

nov v predchádzajúcom odseku.
• Skontrolova stav platní horáka.
• Skontrolova, i priliehajú dvierka na nakladanie paliva a dvierka zbera a popola;

pod a potreby vymeni tesnenie.
• Ovládacie a bezpe nostné prvky musia fungova správne.
• Okruh odvodu spalín musí by dokonale ú inný.
• Potrubia a koncovka dymov musia by bez prekážok a nesmú na nich by úniky.
• Tlak vody v rozvodnom zariadení za studena musí by približne 1 bar; ak tlak nezo-

dpovedá, upravte ho na túto hodnotu.
• erpadlo cirkulácie nesmie by zablokované.
• Expanzná nádrž musí by naplnená.
• Prípadný horák na naftu alebo pelety (s doplnkovou súpravou) treba kontrolova

pod a pokynov dodávaných spolu s horákom.

B
Pravidelne kontrolova (aspo  raz za rok) stav magnéziovej anódy. Pod a po-
treby ju vymeni.

5. CHARAKTERISTIKY A TECHNICKÉ ÚDAJE

obr. 10 - Rozmery a prípojky

a1 Vstup do rozvodného zariadenia
a2 Spätný tok z rozvodného zariadenia
a3 Vypúšací ventil zariadenia
a4 Komín
a5 - a6 Prípojky bezpe nostnej špirálovej trubi ky
a7 Prípojka puzdra bezpe nostnej špirálovej trubi ky

Model L
GFG 3 423
GFG 4 533
GFG 5 643
GFG 6 753
GFG 7 863
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5.1 Tabu ka s technickými údajmi
Na pravej clone sa uvádza skratka, ktorá je aj na štítku s technickými údajmi.

5.2 Diagramy
Straty náplne

obr. 11 - Straty náplne

Údaj Jednotka GFG 3 EL GFG 4 EL GFG 5 EL GFG 6 EL GFG 7 EL
Výhrevnos dreva kW 19 27 36 43 50 (Q)
Výhrevnos uhlia kW 22.5 32.5 42.5 52.5 62.5 (P)
Max. výhrevnos nafty kW 24 35 47 60 73
Min. výhrevnos nafty kW 16 26 34 42 50
Výhrevnos peliet kW 22 30 - - -
Objem vody l 26 30 34 38 42
Objem komory dm3 48 68 88 108 128
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Prehlásenie o zhodnosti s predpismi
Výrobca: FERROLI S.p.A. 

Adresa: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR 

prehlasuje, že tento spotrebi  vyhovuje nasledujúcim smerniciam ES:
•    Smernica o nízkom napätí 73/23 (upravená smernicou 93/68)
•     Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 89/336 (upravená smernicou 93/68).
• Smernica pre tlakové zariadenia (PED) 97/23.

Prezident a právny zástupca

nosite  medaily za zásluhy
Dante Ferroli
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FERROLI S.p.A.
Via Ritonda 78/a

37047 San Bonifacio - Verona - ITALY
www.ferroli.it




