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 • Dispozitivul poate  deteriorat dacă este lovit de un fulger. Asiguraţi- vă că şa 
este deconectată de la susrsa de alimentare pe timpul furtunii;
 • Orice utilizare, alta decât cea specicată de producător este interzisă;
 • Înainte şi pe perioada sezonului de încălzire, trebuie vericată starea 
controlerului şi cea a cablurilor sale. Utilizatorul trebuie să verice de asemenea dacă 
controlerul este montat corect şi să- l cureţe dacă este prăfuit sau murdar. 

 • Tensiune înaltă ! Asiguraţi- vă că dispozitivul este deconectat de la reţea 
înainte de a efectua orice activităţi care implică sursa de alimentare (conectarea 
cablurilor, instalarea dispozitivului, etc.);
 • Dispozitivul trebuie să e instalat de o persoană calicată;
 • Înainte de a porni controlerul, utilizatorul trebuie să măsoare tensiunea de 
împământare a motoarelor electrice precum ţi rezistenţa de izolare a cablurilor;
 • Controlerul nu trebuie să e utilizat de către copii.
 • Nu demontţi de controlerul şi nu introduceţi obiecte prin oriciile controlerului. 
Controlerul trebuie să e protejat împotriva murdăriei şi a umiditşţii. Orice deteriorare a 
carcasei poate conduce la un şoc electric. Dispozitivul trebuie să e conectat la un circuit 
cu împământare. 

I.  Siguranţă
Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, utilizatorul trebuie să citească cu 

atenţie următoarele reglementări. Nerespectarea regulilor incluse în acest manual poate 
duce la vătămări corporale sau la deteriorarea controlerului. Manualul de utilizare ar 
trebui ţinut într- un loc sigur pentru consultări ulterioare. Pentru a evita accidentele şi 
erorile, ecare persoană care utilizează acest dispozitiv trebuie să se asigure că s- a 
familiarizat cu principiul de funcţionare precum şi cu funcţiile de protejare ale 
controlerului. Dacă dispozitivul urmează să e vândut sau instalat în altă parte, asiguraţi- 
vă că manualul de utilizare este cu dispozitivul, astfel încât orice potenţial utilizator să 
aibe acces la informaţiile esenţiale despre dispozitiv.

Producătorul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru orice vătămări sau daune 
rezultate din neglijenţă; prin urmare, utilizatorii sunt obligaţi să ia măsurile de siguranţă 
necesare menţionate în acest manual pentru a- şi proteja viaţa şi proprietatatea.

ATENŢIE

ATENŢIE

!

!

Ne-am angajat la protejarea mediului. Fabricarea de 
dispozitive electronice impune o obligativitate de a oferi pentru 
siguranţa mediului înconjurător eliminarea dispozitivelor şi a 
componentelor electronice în condiţii de siguranţă, prin urmare 
am fost înscrişi într-un registru păstrat de Inspecţia pentru 
Protecţia Mediului. Simbolul gunoi barat de pe un produs 
semnică faptul că acesta nu poate  aruncat la containerele de 
deşeuri menajere. Reciclarea deşeurilor contribuie la protejarea 
mediului. Utilizatorul este obligat să ducă echipamentul folosit 
la un punct de colectare şi reciclare a deşeurilor electrice şi a 
componentelor electronice.  
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II. Descriere

Controlerul EU- 28 SIGMA este conceput pentru cazanele de încălzire centrală. Acesta 
controlează pompa de ÎNC, pompa de apa calda menajera (ACM) şi insuarea aerului 
(ventilator).

Partea stângă a ecranului indică temperatura cazanului. În mijloc, utilizatorul poate 
vedea temperatura gazelor arse. Partea din dreapta arată puterea ventilatorului. Apăsaţi 
EXIT pentru a reveni la meniul principal.

Controlerul este echipat cu o serie de măsuri de protecţie, pentru a asigura 
funcţionarea cazanului fără defecţiuni:

SIGMA - Această funcţie controlează funcţionarea ventilatorului în modul de 
funcţionare al cazanului. De exemplu, când temperatura setată este de 60°C,  
temperatura cazanului este de 45°C şi este în creştere, ventilatorul încetineşte la ecare 
1°C. După ce temperatura setată a fost atinsă, ventilatorul se opreşte şi funcţionează 
potrivit modului de funcţionare şi al ciclului de pauză al ventilatorului prestabilite (în 
modul de susţinere).

 Anti- stop - controlerul are o funcţie anti- stop care împiedică nefuncţionarea pompei 
pentru perioade prea lungi. În afara sezonului de încălzire pompele sunt pornite o dată la 
ecare 10 zile.

Anti- îngheţ - Această funcţie activează toate pompele dacă temperatura apei care 
circulă în instalaţie scade sub valoarea setată (6°C), în scopul de a preveni îngheţarea 
apei în instalaţie.

II.a) Termeni de bază
Aprinderea - Ciclul începe când activaţi funcţia aprindere în meniul controlerului şi 

rămâne activă până când temperatura cazanului ajunge la 40°C (pragul de aprindere 
implicit), cu condiţia ca temperatura să nu scade sub această valoare pentru 2 minute 
(timpul de aprindere implicit). Dacă sunt îndeplinite aceste condiţii, controlerul comută la 
modul de funcţionare şi simbolul de funcţionare manuală de pe carcasă se va stinge. În 
cazul în care controlerul nu atinge parametrii necesari pentru a intra în modul de 
funcţionare în termen de 30 de minute de la activarea funcţiei aprindere, apare pe aşaj 
următorul mesaj: "Aprindere eşuată". În acest caz, ciclul de aprindere trebuie repornit.

Funcţionarea - După ce ciclul de aprindere este nalizat, controlerul intră în modul 
de funcţionare. Acesta este modul principal de funcţionare al controlerului, în care 
ventilatorul funcţionează automat, oscilând în jurul temperaturii setate de utilizator. În 
loc de funcţia de aprindere, meniul utilizatorului prezintă opţiunea ventilator. Ventilatorul 
poate  dezactivat în cazul în care este necesar (de exemplu, când de alimentează cu 
combustibil). Dacă temperatura creşte în mod neaşteptat cu mai mult de 5°C peste 
valoarea setată, este activat aşa-numitul mod de supraveghere.

Stingere - în cazul în care temperatura cazanului scade cu 2°C sub pragul de stingere 
şi nu se ridică mai sus de aceastp valoare în 60 de minute (timp de stingere presetat), 
controlerul intră în modul de stingere. După acest timp, ventilatorul este dezactivat şi 
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următorul mesaj este aşat: "Stingere"
În caz de pană de curent, controlerul nu mai funcţionează. După ce sursa de 

alimentare a fost restabilită, este restabilită modul de funcţionare potrivit parametrilor 
stabiliţi anterior (datorită memoriei încorporate). Parametrii controlerului rămân stocaţi 
chiar în caz de pană de curent.

III. Funcţiile controlerului
Această secţiune include descrierea funcţiilor controlerului, şi oferă informaţii cu 

privire la modul cum să ajustaţi setările şi să navigaţi în structura meniului.

III.a) Pagina principală

În timpul funcţionării standard a controlerului, aşajul LCD arată pagina principală cu 
următoarele informaţii:

Temperatura cazanului (la stânga)
Temperatura setată (la dreapta)
Temperatura setată poate  ajustată uşor cu ajutorul butoanelor PLUS şi MINUS. Prin 

apăsarea butonului OPŢIUNI, utilizatorul intră în primul nivel al meniului. Pe ecran se 
aşează primele două linii ale meniului. Fiecare meniu poate  navigat cu ajutorul 
butoanelor PLUS şi MINUS. Apăsarea butonului OPŢIUNI conduce utilizatorul la un 
submeniu suplimentar sau activează opţiunea selectată. Butonul IEŞIRE conduce 
utilizatorul înapoi la meniul principal.

III.b) Aprinderea
Această funcţie vă permite aprinderea uşoară a cazanului. După ce focul este iniţiat de 

către utilizator, este activat un ciclu automat de aprindere. Mai departe, cazanul intră lin 
în modul de funcţionare, datorită parametrilor optimi setaţi. Daca cazanul atinge 
temperatura pragului de stingere, funcţia Ventilator PORNIT/ OPRIT apare în loc de 
funcţia de aprindere. Aceasta permite utilizatorului să oprească ventilatorul în orice 
moment (de exemplu, când se alimentează cu combustibil)

În cazul în care cazanul este în modul de aprindere şi nu ajunge la temperatura de 
40°C (pragul de stingere presetat) în termen de 30 de minute, atunci pe ecran apare 
următorul mesajul de alarmă:

În scopul restabilirii funcţionării cazanului, controlerul trebuie să e setat în poziţia 0 
şi apoi din nou în poziţia 1. După ce controlerul se conectează, funcţia de aprindere 
trebuie să e activată din nou, iar controlerul va reporni procesul de aprindere.

III.c) Funcţionare manuală

Pentru confortul utilizatorului, controlerul oferă funcţia de Mod manual. În acest mod, 
ecare element al sistemului - ventilatorul, pompa ÎNC, pompa ACM şi alarma - pot  
pornite şi oprite independent de celelalte. În plus, a fost adăugată în acest mod, funcţia 
Forţa de insuare.

Această funcţie permite utilizatorului să regleze puterea ventilatorului în Modul 
manual
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• Apăsând butonului OPŢIUNI se porneşte ventilatorului. Ventilatorul rămâne activ 
până când butonul OPŢIUNI este apăsat din nou.

• Apăsând butonul MENU se activează/ dezactivează ventilatorul
• Apăsând butonul MENU se activează/ dezactivează pompa ÎNC
• Apăsând butonul MENU se activează/ dezactivează pompa ACM (a boilerului)
• Apăsând butonul MENU se activează/ dezactivează alarma.

III.d) Sigma
 III.d.1) Grade înainte de temperatura setată

În această funcţie utilizatorul poate alege când ventilatorul începe să încetinească 
turaţia (de la 1°C până la 20°C înainte de atingerea temperaturii setate).
 III.d.2) Minimul ventilatorului

 Această funcţie permite utilizatorului să seteze cea mai mică viteză a ventilatorului 
(de la 1% la 100%) cu care să încetinească după ce temperatura setată a fost atinsă.
 III.d.3) Maximul ventilatorulului

Această funcţie permite utilizatorului să seteze cea mai mare viteză a ventilatorului 
(de la 1% la 100%) care va  atinsă atunci când funcţia SIGMA este activată.

III.e) Funcţionarea în modul susţinere
Funcţia este folosită pentru a seta timpul de funcţionare a ventilatorului în Modul 

Susţinere.

III.f) Pauza în modul susţinere
Această funcţie este folosită pentru a seta timpul de pauză al ventilatorului în modul 

sustinere.
Ultimele două funcţii sunt folosite pentru a regla funcţionarea cazanului în modul 

sustinere. Acesta previne oprirea cazanului când temperatura acestuia rămâne peste 
valoarea setată.

ATENŢIE: Setarea incorectă a acestor funcţii poate duce la creşterea constantă a 
temperaturii ! Utilizatorul trebuie să se asigure în special că timpul de pauză în modul 
susţinere nu este prea scurt, iar timpul de funcţionare în modul susţinere nu este prea 
lung.

III.g) Puterea de insuare
Această funcţie este folosită pentru a seta viteza ventilatorului în timpul funcţionării. 

Gama de setare este de la 1% la 100% (aceasta poate  considerată ca treptele 
ventilatorului). Cu cât treapta este mai mare, cu atat ventilatorul funcţionează mai 
repede. Treapta de 1% este viteza minimă a ventilatorului întrucât 100% este viteza 
maximă a ventilatorului.

III.h) Histerezis cazan
Această opţiune poate  utilizată pentru a seta histerezisul temperaturii setate a 

cazanului. Acesta reprezintă diferenţa dintre temperatura de intrare în modul de 
susţinere şi temperatura de restabilire a modului de funcţionare (de exemplu, când 
valoarea temperaturii setate este de 60°C şi histerezisul este de 2°C, intrarea în modul 
de susţinere va avea loc la 60°C, întrucât modul de funcţionare va  restabilit la 58°C). 
Intervalul de reglare al histerezisului este de la 1°C până la 20°C.

III.i) Histerezis ACM
Această opţiune poate  utilizată pentru a seta histerezisul temperaturii din boiler 

(ACM). Acesta reprezintă diferenţa dintre temperatura setata (care este temperatura 
presetată a boilerului la care pompa ACM este dezactivată) şi temperatura la care este 

FORTA INSUFLARE
VENTILATOR

20%
FORTA DE INSUFLARE



restabilită funcţionarea pompei ACM. De exemplu, în cazul în care temperatura setată 
apei calde este de 55°C, iar histerezisul este de 5°C, după ce temperatura setată (55°C) 
este atinsă, pompa ACM se va opri. Funcţionarea pompei ACM va  restabilită atunci 
când temperatura scade la 50°C.

III.j) Activarea pompei de ÎNC
Această opţiune este utilizată pentru a seta temperatura de activare a pompei de ÎNC 

(temperatura este măsurată la cazan). Când temperatura (de exemplu 40°C) este 
depăşită, pompa este activată şi funcţionează conform modului de funcţionare selectat. 
Pompa este dezactivată atunci când temperatura cazanului scade sub temperatura de 
activare minus 3°C. În exemplul dat, pompa se opreşte la temperatura de 37°C.

III.k) Activarea pompei ACM
Această opţiune este utilizată pentru a seta temperatura de activare a pompei ACM 

(temperatura este măsurată la cazan). Când temperatura (de exemplu 40°C) este 
depăşită, pompa este activată şi lucrează conform modului de funcţionare selectat. 
Pompa este dezactivată atunci când temperatura cazanului scade sub temperatura de 
activare minus 3°C. În exemplul dat, pompa se opreşte la temperatura de 37°C.

III.l) Moduri de funcţionare
Această funcţie permite utilizatorului să aleagă una dintre următoarele modalităţi de 

funcţionare a cazanului:

 III.l.1) Încălzire locuinţă
Dacă este selectată această opţiune, controlerul comută în modul de încălzire locuinţă. 

Pompa de ÎNC este activată când este depăşită temperatura de activarea a pompei. Sub 
această temperatură (minus valoarea xată a histerezisului de 2°C), pompa este 
dezactivată.

 III.l.2) Prioritate ACM
În acest mod, pompa ACM este activată şi funcţionează până când este atinsă 

temperatura setată. Apoi, aceasta este dezactivată şi pompa de circulaţie (ÎNC) este 
activată (pompele funcţionează alternativ). Pompa de ÎNC funcţionează până când 
temperatura apei din cazan scade sub valoarea setată minus histerezisul. Apoi, pompa 
de ÎNC este dezactivată, iar pompa ACM este activată. In acest mod, funcţionarea 
ventilatorului este limitată la temperatura de 62°C pe cazan pentru a preveni 
supraîncălzirea cazanului.

    Pompa de ÎNC funcţionează până când temperatura apei din cazan scade sub 
valoarea setată (3°C). Apoi, pompa de ÎNC este dezactivată şi pompa ACM este activată.

    Funcţia prioritate ACM implică încălzirea apei menajere înainte de încălzirea apei din 
circuitul de încălzire.

ATENŢIE: Trebuie instalate vane de retur pe circuitele pompelor de ÎNC şi ACM. Vana 
de la pompa ACM previne aspirarea apei calde din cazan. Vana de pe circuitul pompei de 
ÎNC previne trecea apei calde din cazan în circuitul de încălzire al locuinţei.

 III.l.3) Pompe paralele
În acest mod, funcţionarea pompelor începe simultan peste temperatura setată de 

activare a pompei (vezi: temperatura de activare a pompei). Pompa de ÎNC funcţionează 
continuu întrucât pompa ACM este dezactivată atunci când este atinsă temperatura 
setată a cazanului. Funcţionarea pompei ACM este restabilită atunci când temperatura 
scade cu valoarea setă a histerezisului ACM.

 III.l.4) Mod de vară
După ce este activată această funcţie, rămâne activă doar pompa ACM şi rolul ei este 

de a încălzi boilerul. Pompa este activată peste pragul de pornire (a se vedea: 
temperatura de activare a pompei) şi funcţionează până când este atinsă temperatura 
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setată. Funcţionarea pompei este restabilită atunci când temperatura scade sub valoarea 
setată, minus histerezisul. În modul de vară, utilizatorul alege doar temperatura setată a 
cazanului care încălzeşte apa din boiler (temperatura setată a cazanului este, de 
asemenea, temperatura setată a boilerului).

III.m) Termostat de cameră

Termostatul de cameră este conectat la controler folosind un cablul bilar (la intrarea 
marcată: TERMOSTAT DE CAMERĂ) După ce termostatul a fost conectat corect la 
controler, acesta ar trebui să e activat în meniul controlerului.

Termostatul de cameră funcţionează prin deschiderea contactului relor atunci când 
temperatura setată a camerei a fost atinsă. Când necesitatea de reîncălzire a camerei 
este semnalată la controlerul cazanului, acesta va intra automat în modul de susţinere, 
indiferent de temperatura setată a cazanului.

Atenţie: În cazul în care temperatura setată a controlerului instalat pe cazan este 
prea mică, termostatul nu poate ajunge la temperatura setată din încăpere.

După ce este activată opţiunea termostat de cameră în meniul controlerului, în partea 
de sus a ecranului principal se aşează litera <p>. În cazul în care litera pâlpâie, camera 
este insucient încălzită (temperatura setată din încăpere nu a fost atinsă). Dacă <p> nu 
pâlpâie, temperatura setată a camerei a fost atinsă (camera este sucient de încălzită)

ATENŢIE: Nu poate  conectată o tensiune externă la intrarea termostatului de 
cameră.

III.n) Limba
Această opţiune permite utilizatorului să aleagă versiunea de limbă a controlerului.

III.o) Setări de fabrică
Controlerul este pre congurat pentru funcţionare. Cu toate acestea, setările trebuie 

să e personalizate pentru nevoile utilizatorului. Revenirea la setările de fabrică este 
posibilă în orice moment. Când este activată opţiunea setări de fabrică, toate setările 
personalizate ale controlerului se pierd şi sunt înlocuite cu setările producătorului. Apoi, 
parametrii cazanului pot  personalizaţi din nou.

IV. Măsuri de protecţie
Pentru a asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă şi fără defecţiuni, controlerul a 

fost echipat cu o serie de măsuri de protecţie. În caz de alarmă, este activat un semnal 
sonor şi pe ecran se aşează un mesaj corespunzător. Pentru a restabili funcţionarea 
controlerului, apăsaţi butonul MENU. În cazul următoarei alarme: "temperatura ÎNC prea 
mare", utilizatorul trebuie să aştepte un timp, până când temperatura scade sub valoarea 
de alarmă.

IV.a) Protecţia termică
 Controlerul este echipat cu un mini-senzor bimetalic (amplasat lângă senzorul 

cazanului sau pe conducta de alimentare), care deconectează automat ventilatorul de la 
sursa de alimentare când este depăşită temperatura de alarmă de circa 85°C. Acesta 
previne erberea apei din instalaţie în caz de supraîncălzire a cazanului sau de 
deteriorare a controlerului. Acest tip de protecţie termică restabileşte modul automat 
iniţial. În cazul în care acest senzor este deteriorat, ventilatorul nu funcţionează nici în 
modul manual, nici în mod automat.

IV.b) Vericare automată senzor
Dacă nu există senzorul de temperatură ÎNC sau dacă este defect, este activată o 
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alarmă şi pe ecran se aşează informaţii despre defect, de exemplu:
Ventilatorul este dezactivat. Pompa de ÎNC şi pompa ACM sunt activate, indiferent de 

temperatura curentă. Trebuie apăsat butonul    (se aplică la senzorul ACM - atunci 
alarma este dezactivată şi este restabilit modul de funcţionare pompa unică) În cazul în 
care senzorul ÎNC este deteriorat, alarma este activă până când se instalează un senzor 
nou.

IV.c) Protecţie temperatură
Controlerul este echipat cu o protecţie suplimentară în cazul în care senzorul bimetalic 

este deteriorat. După ce temperatura de 85°C este depăşită, este activată o alarmă şi 
următorul mesaj este aşat pe ecran:

Temperatura curentă este citit de senzorul electronic şi este procesată de controler. În 

cazul în care temperatura de alarmă este depăşită, ventilatorul este deconectat şi ambele 
pompe funcţionează simultan pentru a circula apa caldă în instalaţie.

IV.d) Protecţie anti-erbere a apei
Această protecţie se aplică numai în modul de prioritate cazan, atunci când 

temperatura apei din cazan este prea scăzută. Când temperatura apei din cazan este 
setată la 55°C, iar temperatura cazanului creşte la 62°C (aşa-numita temperatură 
prioritară), controlerul opreşte ventilatorul. În cazul în care temperatura cazanului creşte 
la 80°C, pompa de ÎNC este activată. Dacă temperatura este încă în creştere, când este 
atinsă valoarea de 85°C, este activată o alarmă. Se poate întâmpla în cazul în care 
cazanul este deteriorat, senzorul este instalat incorect sau pompa este deteriorată. Când 
temperatura începe să scadă, la pragul de 60°C, controlerul activează ventilatorul şi 
rămâne în modul de funcţionare până la atingerea temperaturii de 62°C.

IV.e) Siguranţa fuzibilă
Controlerul este echipat cu două siguranţe de 3,15 A pentru protecţia reţelei de 

alimentare.
Atenţie: Nu trebuie utilizate siguranţe de valori mai mari, deoarece se poate deteriora 

controlerul.

V. Întreţinere
Înainte şi în timpul sezonului de încălzire, controlerul EU- 28 Sigma ar trebui să e 

vericat pentru integritatea cablurilor sale. Ar trebui să vericaţi, de asemenea, dacă 
controlerul este montat corespunzător şi să- l curăţaţi dacă este prăfuit sau murdar. Este 
recomandabil să se măsoare parametrii de împământare a motoarelor (pompa de ÎNC, 
de ACM şi ventilatorul).

VI. Montaj
ATENŢIE: Instalarea trebuie efectuată de către o persoană autorizată! În momentul 

instalării, dispozitivul nu trebuie să e pus sub tensiune (asiguraţi-vă că ştecherul este 
deconectat de la reţea)!

ATENŢIE: conectarea necorespunzătoare a cablurilor poate deteriora controlerul!
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VI.a) Schema de conexiune a cablurilor la controler
Acordaţi o atenţie deosebită la conexiunile cablurilor în timpul asamblării. În special, 

cablul de împământare trebuie să e conectat corect.

VII. Specicaţii tehnice

Nr. Specicaţii U.M.

1 Tensiune de alimentare V 230V/50Hz +/-10%

2  Putere maximă consumată W 4

3 Temperatura ambientului °C

A

5÷50

4 Sarcina max. curent ieşire pompă ÎNC

Sarcina curent de ieşire ventilator A

0,5

0,65

Domeniu de măsurare al temperaturii

Preciza de măsurare

°C

°C

0÷85

1

6

Domeniu de reglare al temperaturii °C 45÷85

7

8

9 Rezistenţă termică senzor °C -25÷85
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CERTIFICAT DE GARANŢIE    

PRODUS: CONTROLER ................ TIP ST..................SERIA..................    DATA  ...............

PRODUCĂTOR: TECH PAWEL JURA, 34-120 Loc Wieprz, nr. 1047A, Polonia

IMPORTATOR: SC LuTECH EXPERT S.R.L., Mun Oradea, str Nufarului, nr.71, jud Bihor

DISTRIBUITOR: SC MELINDA-IMPEX INSTAL SA, Odorheiu-Secuiesc str. Beclean nr. 314

VÂNZĂTOR (nume şi adresa): ...................................................................

CUMPĂRĂTOR (nume şi adresa):  ............................................................

DOCUMENTUL DE VÂNZARE: ................. NR. ................ / ...................... Decl. Conf. Nr::..........
   
Garanţia asigurată cumpărătorului de către vânzător este în conformitate cu legislaţia în vigoare în România, 
armonizată cu legislaţia Uniunii Europene: Legea 449/12.11.2003, şi cu Ordonanţa nr. 21/21.08.1992, 
republicate cu modicările şi completările ulterioare, prin care se precizează modalităţile de asigurare a garanţiei 
după cum urmează:
1. Garanţia prin reparare se acordă în perioada de garanţie, dacă instalarea şi întreţinerea produselor este 

efectuată de personal autorizat, astfel încât datorită instalării şi întreţinerii, produsul să nu sufere deteriorări ce 
ar afecta buna lui funcţionare, sau ar cauza scoaterea lui din funcţiune;

2. Garanţia prin înlocuire acoperă orice defecţiune de material sau viciu de fabricaţie, care ar apărea în 
perioada de garanţie. 

3. Cheltuielile cu înlocuirea sau repararea produselor, în perioada de garanţie se suportă de furnizor/producător, şi 
acestea se vor executa, în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data semnalării defecţiunii.

4. Perioada de garanţie este de 24 luni, cu începere de la data livrării produsului, şi prelungindu - se cu perioada ce 
se scurge de la data reclamaţiei, până la data înlăturării defecţiunii, sau înlocuirii produsului.

5. Defecţiunile datorate transportului, depozitării, montării, utilizării sau întreţinerii incorecte, folosirii 
pieselor incompatibile sau neoriginale, greşelilor sau modicărilor făcute de către instalator şi/sau 
cumpărător, nu fac obiectul garanţiei.

6. La cumpărarea produsului cumpărătorul are obligaţia să verice completarea certicatului de garanţie cu 
toate datele necesare, semnarea şi ştampilarea de către vânzător; totodată poate să solicite date 
referitoare la modul de transport, depozitare, instalare, folosire şi întreţinere corect(ă) a produsului, în afară de cele 
specicate în cartea tehnică.

7. Pentru a benecia de drepturile asigurate prin garanţie, cumpărătorul are obligaţia de a prezenta vânzătorului: 
prezentul certicat de garanţie şi documentul de cumpărare în original, precum şi o prezentare cât mai 
detaliată a defecţiunii constatate.

8. Prin semnarea acestui certicat, cumpărătorul îşi exprimă acordul cu cele cuprinse în acest act şi declară că 
a preluat produsul în bună stare, a înţeles obligaţiile ce îi revin pentru a putea benecia de garanţia 
acordată de furnizor, conform legislaţiei în vigoare.

9. Durata medie de utilizare a produsului este de 10 ani. După perioada de garanţie, sau în cazul unor defecţiuni 
a căror reparaţie este extragaranţională, se asigură service de întreţinere şi reparare contra cost pe toată 
durata medie de utilizare.

10.  Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garanţia (comercială, contractuală) oferită de 
operatorul economic.

11.  ATENTIE! Senzorul de temperatură nu poate  scufundat în nici un fel de lichid (ulei, ETC). Lichidele ar putea cauza 
deteriorarea controlerului şi are ca urmare pierderea garanţiei! Izolaţia instalată pe conductorul de suprasarcină 
termică nu poate  îndepărtat. Îndepărtarea acesteia poate duce la o funcţionare incorectă a controlerului. 
Umiditatea relativă acceptată în mediul controlerului este de 585% REL.H neţinând cont de efectul de condensare 
al aburului. 

12.  A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR!

ATENŢIE: Factura Dvs. de cumpărare se va păstra cu grijă şi se va prezenta în cazul reclamaţiilor!!!

SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA 
IMPORTATOR

SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA 
VÂNZĂTOR

SEMNĂTURA 
CUMPĂRĂTOR



12

Menţiuni referitoare la activităţile de service prestate asupra produsului.

Nr. 
crt.

Denumire 
produs

Data 
reclamaţiei

Defecţiune 
reclamată

Activitate 
de service 
executată

Data 
executării

Unitatea de 
service

(semnătura, 
ştampila)

Semnătură 
posesor

Obs.

1.

2.

3.

4.

5.

Birou  RELAŢII CU CLIENŢI:
LuTECH EXPERT S.R.L.

Tel/Fax: +40/359-800326
Mobil:    +40/760-678999
E-mail: ofce@tech-controllers.ro

Distribuitor:
MELINDA IMPEX INSTAL SA

Tel/Fax: +40/266-207407
Mobil: +40/745-771110
e-mail: reclamatie@melinda.ro



Prin prezenta, declarăm pe proprie răspundere că termoregulatorul 
EU- 28 Sigma, 230 V, 50 HZ produs de TECH, cu sediul central în 
Elsa-Brändström Str. 14, 01917 Kamenz, este în conformitate cu 
Reglementările Ministerului Economiei (Monitorul Ocial din Polonia 
Dz.U. 155, art. 1089) din 21 iulie 2007 de punere în aplicare a 
dispoziţiilor Directivei de Joasă Tensiune (LVD) 2006/95/WE din 16 
ianuarie 2007.

Controlerul EU- 28 Sigma a fost testat pentru compatibilitate 
electromagnetică (EMC) cu sarcină optimă aplicată.

Pentru evaluarea conformităţii au fost utilizate standardele 
armonizate: PN-EN 60730-2-9:2006.
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Declaraţie de conformitate No. 9/2007
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Note:
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Note:
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”TECH”
PAWEŁ JURA

Elsa-Brändström-Str. 14
01917 Kamenz

www.tech-controllers.ro

Importator:

S.C. LuTECH EXPERT S.R.L. 
410542 - Oradea, str. Nojoridului 53/A,

jud. Bihor, România 

Tel./ fax: +40 - 359 - 800326

Mobil: +40 - 766 - 421174

e-mail: contact@tech-controllers.ro


