
Date tehnice:
Tip combustie: K20/84 
Consum de energie: 80W
Performanță: 150 m3

2. Caracteristici
Ventilatorul este format dintr-o o carcasă de aluminiu în care este montat motorul rotor.  Este  proiectat 
pentru suflarea aerului în buncărele cazanelor pe combustibil solid. Dispune de o clapetă la aerul evacuat, 
care blochează returul de gaz la cazanele pe combustibil solid, când ventilatorul nu funcționează.

3. Scop
Ventilatorul este proiectat pentru a sufla aer în cuptoarele cazanelor. Acesta poate fi de asemenea utilizat 
pentru ventilație generală. Poate fi utilizat la o temperatură ambiantă de 0 ° C până la + 40 ° C .

4. Instalarea
Datorită carcasei compacte, ventilatorul poate fi montat direct pe conducta de admisie sau ca dispozitiv tehnologic, folosind șuruburile  de  
tip  M5  sau  M6.  Atentie:  După  montare,  nu mai aveți acces la piesele componente ale ventilatorului.

5. Instalația electrică
Conectarea  la  sursa  de  alimentare  se  va  face  doar  de  către  o  persoană  autorizată  sau un electrician. Cablul de conectare ar trebui să aibă 
o secțiune transversală de 3x0.75 mm2. Prevăzut cu motor de inducție de tip K20/84.

6. Mod de operare
Înainte de a fi pus in functionare, trebuie sa va asigurati ca dispozitivul nu are defecte si este gata de utilizare. Pentru a asigura funcționarea 
fără probleme in perioada de garanție ar trebui să fie o dată pe  an verificata starea lagărelor, a instalatiei electrice si curatati lamele rotorului 
și capacul ventilatorului.

7. Informatți de siguranță

7.1 Instalația electrică trebuie să fie efectuata în conformitate cu reglementările și normele de  siguranță locale.
7.2 Ventilatorul nu este proiectat pentru a lucra întrt  o  atmosferă de prafuri, vapori și gaze explozive sau un mediu coroziv.
7.3 Ventilatorul va fi montat doar de catre o persoana de specialitate, autorizata.
7.4 Ventilatorul trebuie montat astfel incat sa nu existe acces la partea rotativa a ceasului.

Informații privind eliminarea dispozitivelor electrice și electronice.

Acest simbol de pe produs sau la documentele anexate înseamnă că aparatele electrice defecte și produse electronice nu pot fi 
depuse împreună cu resturile menajere. Acțiunea corectă în cazul eliminarii, reciclarii sau recuperarii utilizând circuite, implică 
transferul de echipament la punctele de colectare desemnate, unde vor fi acceptate gratuit. În unele țări, produsul poate fi returnat 
la distribuitorul local la achiziționarea unui alt dispozitiv. Eliminarea corectă a unității vă permite să salvați resurse valoroase și la 
prevenirea orice impact negativ potențial asupra sănătății și mediului, care poate fi amenințată de manipularea necorespunzătoare 

a deșeurilor. Detalii cu privire la cel mai apropiat punct de colectare puteti obține de la autoritățile locale. Depozitarea necorespunzătoare a 
deșeurilor poate duce la potențiale sancțiuni prevăzute în conformitate cu legislația națională.
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                   CERTIFICAT DE GARANTIE

PRODUS: SALUS / Importator: SALUS CONTROLS ROMANIA SRL
TIPUL: .............................................
SERIA: ..............................................
FACTURA: ................................./.............
CUMPARATOR: ..............................................................................................................

La vanzare, PRODUSUL este predat consumatorului / cumparatorului insotit de factura originala, documentatia tehnica si certificatul de garantie completat si semnat de vanzator.

La achizitionarea PRODUSULUI, consumatorul/cumparatorul are obligatia sa verifice completarea certificatului de garantie cu toate datele necesare, semnarea si stampilarea acestuia de catre 
vanzator. 
Garantia se aplica pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul când au fost livrate produsele. In cadrul termenului de garantie mentionat de prezentul certificat, VANZATORUL, 
prin intermediul societatilor de service colaboratoare, se obliga sa suporte toate cheltuielile (respectiv toate costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile poştale, 
de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate şi ambalare) pentru repararea sau inlocuirea echipamentului neconform, in conditiile 
stabilite prin prezentul certificat de garantie.
Garantia se aplica de la data achiziţiei produsului de catre consumator/cumparator, vanzatorul fiind răspunzător faţă de consumator pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul 
când au fost livrate produsele.

I. DREPTURILE CONSUMATORILOR SUNT IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII 449/2003 SI OG. 21/1992 CU MODIFICARILE ULTERIOARE
Consumatorul beneficieaza de drepturile conferite de prevederile Legea 449/2003 si OG nr. 21/1992, cu aplicarea prevederilor prezentului certificat de garantie; 

1.1. Masurile reparatorii pe care vanzatorul este obligat sa le asigure sunt stabilite in prezentul articol, acestea urmand sa fie aplicate astfel incat reparatia sa fie proportionala cu defectul reclamat 
de catre consumator:
- repararea produsului, pe costul vanzatorului; 
- inlocuirea in mod gratuit a produsului, cu conditia ca aceasta masura sa nu fie imposibila sau disproportionata fata de defectul / disfunctionalitatea reclamata de catre consumator;

1.2. Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi facuta in cadrul unei perioade rezonabile de timp, ce nu va fi mai mare de 15 zile calendaristice, de la data la care cumpărătorul a adus la 
cunoştinţă vânzătorului lipsa de conformitate a produsului  si a predat produsul catre vanzator, si fara nici un inconvenient semnificativ pentru consumator, luandu-se in considerare natura 
produselor si scopul pentru care acesta a solicitat produsele - conform Art. 11 alin. (4) din Legea 449/2003;

1.3. Consumatorul poate solicita o reducere corespunzatoare a pretului sau rezolutiunea contractului in oricare din urmatoarele cazuri:
• Daca nu beneficiaza nici de reparare, nici de inlocuirea produsului; 
• Daca vanzatorul nu a luat masura reparatorie intr-un timp rezonabila; 
• Daca vanzatorul nu a luat masura reparatorie, conform art. 11 alin. (4) din Legea nr. 449/2003, fara inconveniente semnificative pentru consumator; 

1.4. Consumatorul nu este indreptatit sa solicite rezolutiunea contractului, daca lipsa conformitatii este minora. 
1.5. Nu se considera lipsa de conformitate daca in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, consumatorul a cunoscut sau nu putea, in mod rezonabil, sa nu cunoasca aceasta 
lipsa de conformitate ori daca lipsa de conformitate isi are originea in materialele furnizate/utilizate de consumator, impreuna cu produsul. Totodata, folosirea produsului in alt scop decat cel 
stabilit de catre producator / vanzator, nu poate fi considerata o lipsa de conformitate.
1.6. Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat.
1.7. Dupa expirarea termenului de garantie, consumatorii pot pretinde remedierea sau inlocuirea produselor care nu pot fi folosite in scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii 
ascunse existente la data vanzarii si descoperite de catre consumator in cadrul duratei medii de utilizare, in conditiile legii

II. OBLIGATIILE CONSUMATORULUI / CUMPARATORULUI, SUB SANCTIUNEA INCETARII DE DREPT A DREPTULUI LA GARANTIE
2.1. Sa asigure executarea lucrarilor de montare/instalare cu personal autorizat, in conformitate cu prevederile legale (proiecte, autorizatii, avize).
2.2. Sa asigure conditiile de punere in functiune a echipamentului, indiferent de tipul acestuia, tinand cont de caracteristicile sale tehnice.
2.3. Sa monteze aparatul conform indicatiilor producatorului si sa foloseasca produsul in conformitate cu destinatia acestuia, astfel cum ea a fost stabilita de producator.
2.4. Clientii au obligatia de a nu elimina deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipal nesortate si de a colecta separate aceste DEEE!  

Societatea SALUS CONTROLS ROMANIA S.R.L. NU ESTE RASPUNZATOARE cu privire la eventualele daune aferente unor prejudicii materiale sau morale, provocate de montarea / instalarea 
necorespunzatoare si/sau in neconcordanta cu prevederile legale in vigoare.

III. EXCLUDERI DE LA GARANTIE
3.1. SUNT EXCLUSE DIN GARANTIE produsele sau partile avariate ca urmare a nerespectarii de catre Cumparator a obligatiilor si conditiilor stabilite prin prezentul certificat de garantie, precum 
si din cauze independente de VANZATOR/ PRODUCATOR, respectiv:
a) transport; 
b) alimentarea aparatului cu energie electrica la parametrii care depasesc limitele indicate de producator;
c) instalare incorecta, executata de personal neautorizat, neconforma cu instructiunile producatorului sau cu reglementarile legale; 
d) nerespectarea instructiunilor de utilizare; 
e) intreruperea accidentala a alimentarii cu energie electrica; 
f ) descarcari electrice atmosferice;
g) interventia asupra PRODUSULUI, inainte si dupa punerea in functiune, pe toata perioada de garantie de catre personal neautorizat legal;
h) conectarea / folosirea produsului impreuna cu alte echipamente, instalate necorespunzator si/sau a caror defectiune/functionare neconforma a determinat, in tot sau in parte, defectiunea 
reclamata de catre cumparator.
3.2. In cazurile enumerate anterior, obligatia de garantie a vanzatorului inceteaza incepand cu data la care a intervenit una din ipotezele care exclud dreptul consumatorului de garantie.

IV. SITUATII IN CARE INTERVENTIILE SE EFECTUEAZA CONTRA-COST
A. IN PERIOADA DE GARANTIE:
a) In toate cazurile prevazute in cap.III, punctul 3.1; 
b) In toate cazurile in care informatiile furnizate de utilizator sunt neadevarate, iar echipamentul nu prezinta anomalii de functionare 
c) In toate cazurile in care se constata ca interventia de service s-a efectuat datorita utilizarii necorespunzatoare a produsului, fara executarea operatiunilor de intretinere periodica conform 
prevederilor documentatiei tehnice a produsului. 
Pentru mai multa claritate, prin semnarea prezentului certificat, cumparatorul se obliga sa achite, in cazurile enumerate anterior, contravaloarea serviciilor prestate de catre Vanzator / tertii 
parteneri ai vanzatorului, pentru constatarea defectiunilor, pe durata perioadei de garantie, dar cu incalcarea conditiilor prevazute pentru exercitarea garantiei. In plus, in cazul in care, cu acordul 
prealabil al cumparatorului, vanzatorul / tertii parteneri realizeaza servicii in vederea remedierii defectiunilor, cumparatorul va suporta integral contravaloarea materialelor / pieselor de schimb 
folosite si a serviciilor prestate.  
B. ORICE INTERVENTIE SOLICITATA DE CATRE CUMPARATOR, DUPA EXPIRAREA PERIOADEI DE GARANTIE – cu exceptia cazului in care este vorba de remedierea unor defectiuni determinate in 
mod exclusiv de vicii ascunse, existente la data vanzarii si reclamante pe durata medie de utilizare a produsului, care determina imposibilitatea folosirii produsului in conformitate cu destinatia 
acestuia.

VANZATORUL acorda un termen de garantie de 60 luni si durata medie de utilizare de 5 ani.
Prezentul certificat de garantie este valabil in totalitate in cazul consumatorilor (persoane fizice sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care contracteaza cu vanzatorul in scopuri din 
afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberal).
Deteriorarea / inlaturarea elementelor care permit identificarea produsului pentru care se beneficiaza de garantie determina pierderea garantiei. (De preferat ca produsul sa fie trimis in 
ambalajul original (pentru o buna protectie pe timpul transportului).
 
Am citit si accept conditiile si termenii de garantie de mai sus: ……………………………………………………………………
Plangerea clientului / nota atelierului service / descrierea defectului: …………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………
Reparatii executate in garantie:

Data recepţiei :.............................. Data predării :............................      
Descriere defect :......................................................................................
Descriere reparaţie :................................................................................
.............................................................................................................................
Prelungirea garanţiei :...........................................................................
Fișa de service nr. :...................................................................................
Înlocuire a produsului:           Da                Nu    
Nr. de serie :......................Semnătura primire client :.................
Nume/ștampilă unitate service :         

Data recepţiei :.............................. Data predării :............................      
Descriere defect :......................................................................................
Descriere reparaţie :................................................................................
.............................................................................................................................
Prelungirea garanţiei :...........................................................................
Fișa de service nr. :...................................................................................
Înlocuire a produsului:           Da                Nu    
Nr. de serie :......................Semnătura primire client :.................
Nume/ștampilă unitate service :         

Punct Service: SALUS Controls Romania SRL
Strada Traian Vuia Nr. 126  Cluj-Napoca
Tel.: 0364 435 696  | 0753 166 049
Email: tehnic@saluscontrols.ro
Program: Luni-Vineri: 09:00-17:00 
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