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Vă mulțumim că ați decis să cumpărați dispozi�vul JONIX duct. 
 

Acest manual cuprinde informațiile necesare pentru transportul, instalarea, u�lizarea și 
întreținerea modulului de ionizare canalizabil JONIX duct. 

 
O instalare necorespunzătoare a dispozi�vului și/sau nerespectarea celor descrise în acest 
manual, poate cauza anularea garanției pe care producătorul o acordă produselor sale. 

 
De asemenea, producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune directe și/sau 
indirecte cauzate de instalarea greșită sau pentru daune cauzate de unități instalate de 
persoane fără experiență și/sau neautorizate. Verificați, în momentul achiziției, ca 
dispozi�vul să fie intact și complet. 

 
Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daune cauzate bunurilor sau 
persoanelor de u�lizarea inadecvată sau de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță și de 
u�lizare prezente în acest manual. În aceste cazuri, sunt anulate toate drepturile de 
garanție. 

 
Eventualele reclamații trebuie prezentate în scris, în termen de 8 zile de la primirea mărfii. 
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1.1 ETICHETĂ NR. SERIE 

 

Aparatul descris în acest manual este dotat cu o 
e�chetă pe care se află datele de iden�ficare ale 
acestuia și ale constructorului: 

 
 
 

 
Modulul de ionizare canalizabil JONIX duct este 
conform cu direc�vele 2011/65/UE, 2014/30/UE, 
2014/35/UE, cu eventualele modificări ulterioare. 

 
 

NOTĂ IMPORTANTĂ 
 

 

 
1.2 RĂSPUNDERE 

 

Nerespectarea instrucțiunilor din acest manual de u�lizare și întreținere scutește 
producătorul de orice răspundere. Pentru orice informații care nu sunt incluse sau care nu 
pot fi deduse din paginile care urmează, vă recomandăm să consultați direct producătorul. 

Sistema Floor Heating S.R.L. 
office@sistema.com.ro 

 

În special dacă întreținerea aparatului nu este efectuată în conformitate cu instrucțiunile 
furnizate sau dacă este efectuată în așa fel încât îi afectează integritatea sau îi modifică 
caracteris�cile, SISTEMA consideră că este scu�tă de orice răspundere cu privire la 
siguranța persoanelor și la funcționarea defectuoasă a aparatului. 

Dispozitivul JONIX duct este proiectat și construit pentru igienizarea 
aerului din spații civile incompatibile cu gazele toxice și inflamabile. Este 
deci în mod explicit interzisă utilizarea acestuia în spații în care aerul este 
amestecat și/sau alterat de alți compuși gazoși și/sau particule solide. 
Utilizarea în alte scopuri decât cele prevăzute și neconforme celor descrise 
în acest manual va anula automat orice răspundere directă și/sau indirectă 
a societății producătoare și a distribuitorilor săi. 

Producător JONIX S.R.L. 
Viale Spagna, 
31/33 35020 
Tribano (PD) 

 
 

 

 

JONIX duct 
 

 
produs   

 
  xxxxxxxxxxxx 

Alimentare 230V / ~1 / 
50Hz 

 
 xx 

A 

 

 

1.3 SIMBOLURI 
 

Acordați atenție maximă următoarelor simboluri și semnificației lor. Ele au rolul de a atrage 
atenția asupra unor informații speciale cum ar fi: 

AVERTISMENT: Cu privire la completări sau suges�i pentru u�lizarea corectă a 
dispozi�vului. 

 

PERICOL: Cu privire la situații de pericol care pot apărea când este u�lizat 
dispozi�vul, pentru a garanta siguranța persoanelor. 

 
INTERZIS: Acest simbol atrage atenția asupra operațiunilor care trebuie neapărat 
evitate și care sunt deci interzise. 

PERICOL ÎNALTĂ TENSIUNE! 
Nu deschideți sau nu scoateți capacele sau protecțiile înainte de a întrerupe 
alimentarea cu energie electrică. 

 
ATENȚIE! 
Este obligatorie purtarea mănușilor de protecție. 

 
DEȘEURI DE APARATURI ELECTRICE ȘI ELECTRONICE. 
Simbolul tomberon tăiat, prezent pe e�cheta aparatului, indică faptul că acest 
produs se supune normelor privitoare la deșeurile aparatelor electrice și 
electronice. Aruncarea aparatului în mediul înconjurător sau eliminarea abuzivă 
a acestuia sunt pedepsite de lege. 

 

 
Acest manual de instrucțiuni face parte integrantă din dispozi�v și, în 
consecință, trebuie păstrat cu grijă și va trebui să însoțească ÎNTOTDEAUNA 
dispozi�vul în cazul cedării sale unui alt proprietar sau u�lizator sau a 
transferării sale pe o altă instalație. În caz de deteriorare sau pierdere, solicitați 
un alt exemplar de la SISTEMA sau descărcați documentul de pe 
www.sistema.com.ro 
Intervențiile de reparație sau întreținere trebuie efectuate de personal 
autorizat de SISTEMA sau de personal calificat în conformitate cu cele 
prevăzute în acest manual. Nu modificați sau nu umblați la dispozi�v pentru 
că se pot crea situații de pericol, iar producătorul aparatului nu va fi 
responsabil pentru eventualele daune provocate. 

După ce ați îndepărtat ambalajul, asigurați-vă că aparatul este intact și 
complet. În cazul în care nu este așa, adresați-vă societății care v-a vândut 
dispozi�vul. 
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Instalarea, punerea în funcțiune și operarea acestui produs trebuie efectuate 
numai ținând cont de cerințele și instrucțiunile specificate în acest manual. 

Este exclusă orice răspundere a societății SISTEMA pentru daune cauzate 
persoanelor, animalelor sau bunurilor de erori de instalare, de reglare și de 
întreținere sau de u�lizarea inadecvată. 

 

Vă amin�m că u�lizarea produselor care u�lizează energie electrică presupune respectarea 
unor reguli fundamentale de siguranță, cum ar fi: 

Acest aparat nu este des�nat u�lizării de către persoane (inclusiv copii) cu 
capacități fizice, mintale sau senzoriale reduse sau care nu au experiență sau 
cunoș�nțele necesare, decât dacă sunt supravegheate de o persoană 
responsabilă pentru siguranța lor sau dacă aceasta le furnizează instrucțiuni cu 
privire la u�lizarea aparatului. Luați măsurile de precauție necesare pentru ca 
copiii să nu se joace cu aparatul. 

Este interzisă a�ngerea dispozi�vului dacă sunteți cu picioarele goale și cu 
părți ale corpului ude sau umede. 

 

Este interzisă orice operațiune de întreținere sau curățare înainte de a 
deconecta aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică, punând 
întrerupătorul general al instalației în poziția “STINS”. 

 

Este interzisă modificarea dispozi�velor de siguranță sau de reglare fără 
autorizație și indicații din partea producătorului dispozi�vului. 

 

Este interzis să trageți, detașați, răsuciți cablurile electrice care ies din 
dispozi�v, chiar dacă acesta este deconectat de la rețeaua de alimentare cu 
energie electrică. 

 

Este interzis să vă urcați cu picioarele pe dispozi�v, să vă așezați pe el și/sau să 
puneți orice fel de obiect pe el. 

 
 

Este interzis să pulverizați sau să stropiți cu apă sau alte lichide direct pe 
dispozi�v. 

Este interzis să deschideți capacele de acces către părțile interne ale 
dispozi�vului, fără a fi pus în prealabil întrerupătorul general al instalației în 
poziția “STINS”. 

 

Este interzisă aruncarea, abandonarea sau lăsarea la îndemâna copiilor a 
materialelor ambalajului întrucât reprezintă o sursă potențială de pericol. 

 

 

 

Acest dispozi�v de purificare, u�lizând fenomenul fizic de ionizare, promovează formarea 
controlată a anumitor specii încărcate electric în aer printr-un câmp electrosta�c. Acesta 
din urmă simulează un proces natural care are loc în mod normal datorită radiației solare, 
mecanic sau prin intermediul altor fenomene fizice. 
S-a dovedit că aceste specii ionice produse sunt deosebit de eficiente ca agenți igienizanți 
ai aerului și suprafețelor și, de asemenea, s-a demonstrat ș�ințific și istoric că sunt benefice 
pentru oameni, mai ales cele cu sarcină electrică nega�vă (adică cele derivate din molecule 
unice sau din mici grupuri de molecule care primesc un electron). 

 
 
 

Staphilococcus 
Aureus 
Reducere  >  98%* 

 
 
 
 

 
Aspergillus 
Niger 
Reducere  >  96%* 

 
 
 
 
 
 

Saccharomyces Cerevisiae 
Reducere  >  99%* 

 
 

Caracteris�cile principale ale dispozi�vului JONIX duct sunt: 
• Eficiență sporită: reducerea încărcăturii microbiene și a compușilor organici vola�li cu 

până la 99% față de concentrația lor inițială; 
• Consum redus de energie: de la 20 la 40 VA; 
• Puternică acțiune de deodorizare: elimină mirosurile din aerul în tranzit; 
• Proces natural: nu u�lizează sau nu produce substanțe chimice reziduale. 
În interiorul modulului JONIX duct se u�lizează unități de ionizare de nouă generație, care 
se caracterizează printr-o înaltă eficiență și selec�vitate: nu produc nici o creștere 
semnifica�vă a subproduselor nedorite cum ar fi ozonul sau compusul nitrozo în can�tăți 
iritante sau chiar toxice. Funcția sistemelor de igienizare JONIX duct, gândite pentru 
instalarea în interiorul diferitelor �puri de instalații de ven�lație, este aceea de a reduce 
încărcătura bacteriană și de a igieniza în consecință aerul introdus în încăperi, îmbunătățind 
Indoor Air Quality. Pot fi de asemenea u�lizate pentru igienizarea mașinilor și a conductelor 
de aerisire sau pentru a reduce mirosurile din spații de �pul bucătăriilor, unităților de 
prelucrare a peștelui, cărnii etc. 
Modulele JONIX duct sunt formate din componentele electronice de control, aflate în 
interiorul unui înveliș izolant, și din elementele de acționare: unitățile de ionizare expuse la 
fluxul de aer. 
Sistemul electronic al dispozi�vului este pregă�t pentru a trimite în �mp real către sistemul 
de control central un eventual semnal de alarmă în caz de avarie a sistemului de ionizare. 
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Din acest mo�v, este ușor de implementat o interfață so�ware capabilă să lanseze pe display, 
în urma acestui semnal, un mesaj prin care să solicite efectuarea întreținerii. 
Modulele JONIX duct pot fi deci perfect integrate în sisteme de ven�lație comandate de o 
unitate de control centrală. 

 

 
VEDERE DIN LATERAL 

 

 

 

4.1 DESCRIERE COMPONENTE JONIX duct  

1 Șuruburi deschidere/închidere cu�e 06 Priză de alimentare 
 

2 Clemă de fixare modul 07 Port siguranțe de protecție 
 

3 E�chetă date tehnice 08 Conector de input și semnal serial 
 

4 Mâner 09 Conector de output semnalare alarme 
 

5 Întrerupător luminos ON/OFF 10 Tuburi de ionizare cu împământare 
 

 

4.1.1 Caracteris�ci tehnice JONIX duct 

Mod.* Ar�col Dimensiuni 
(LxAxÎ) [mm] 

Alimentare Generatoare 
de plasmă 

Capacitate max. 
aer igienizat 

(m3/h) 

Putere max 
absorbită [W] 

Greutate 
[Kg] 

 2C 290 x 350 x 200 230 V/~1/50Hz 2 x �p 175 500 20 4 

JONIX 4C 290 x 350 x 200 230 V/~1/50Hz 4 x �p 175 1000 20 5 
duct 2F 290 x 700 x 200 230 V/~1/50Hz 2 x �p 520 2000 20 5 

 4F 290 x 700 x 200 230 V/~1/50Hz 4 x �p 520 4000 40 6 

*): Diferitele modele pot fi montate în grupuri de același �p sau combinate în funcție de cât aer urmează să fie tratat  

4.2 PIESE DE SCHIMB CARE POT FI COMANDATE JONIX duct  

Cod Descriere Note 

70CONDTIPO175 CONDENSATOR TIP 175 2 generatoare ionizante 

70CONDTIPO520 CONDENSATOR TIP 520 4 generatoare ionizante 

JX40000009 TRASFORM. MONOFAZIC 20VA 230V/2850V 1 transformator 

JX40000010 TRASFORM. MONOFAZIC 40VA 230V/2850V 1 transformator 

JX11000002 PLACĂ SENSING COND. 175-520 1 placă electronică 

HF40000778 SIGURANȚĂ DE STICLĂ 5x20 2.5A ‘F’ rapidă 1 siguranță de s�clă 

04 
10 

01 VEDERE DIN FAȚĂ 

02 

03 

05 

06 

07 

08 

09 

 

 

 

5.1 AMBALAJ 
 

Modulul JONIX duct și accesoriile sale sunt expediate în ambalaje de protecție speciale care 
trebuie păstrate intacte până în momentul montării. Materialele care nu au fost instalate 
din mo�ve tehnice sunt furnizate cu ambalaj corespunzător fixat în interiorul sau exteriorul 
dispozi�vului. În ambalaj găsiți: 
- N° 1 Modul de ionizare canalizabil JONIX duct. 
- N° 1 conector de alimentare, n° 2 conectoare seriale. 
- Manual de u�lizare și întreținere (cu schițe dimensionale, schemă electrică, Declarație 

de conformitate). 

5.2 DEPLASARE ȘI TRANSPORT 
 

Pentru a-l deplasa, u�lizați, în funcție de greutate, mijloace adecvate, după 
cum prevede direc�va 89/391/ CEE cu modificările ulterioare. 

Vă rugăm să manevrați cu cea mai mare atenție dispozi�vele în �mpul 
descărcării și poziționării pentru a evita deteriorarea carcasei sau 
componentelor. Evitați rotirea necontrolată. 

Greutatea fiecărui dispozi�v este indicată în acest manual. 

5.3 VERIFICARE LA PRIMIRE 
 

La primirea dispozi�vului, vă rugăm să verificați toate componentele pentru a vedea dacă 
transportul nu a cauzat daune. 
Eventualele daune trebuie comunicate transportatorului, aplicând clauza de rezervă pe 
avizul de însoțire a mărfii și specificând �pul de daună. 

Orice �p de reclamație trebuie să ajungă în formă scrisă în termen de 8 zile de 
la data primirii mărfii. 

5.4 DEPOZITARE 
 

În caz de depozitare pe termen lung, dispozi�vele trebuie să fie păstrate ferite de praf și 
departe de sursele de vibrații și căldură. 

Producătorul își declină orice răspundere pentru daune cauzate de descărcarea 
necorespunzătoare sau de neprotejarea dispozi�vului împotriva factorilor de 
mediu. 

5.5 DEPLASAREA DISPOZITIVULUI ÎN CONDIȚII DE FUNCȚIONARE 
 

Dispozi�vul JONIX duct poate fi ușor mutat în diverse spații întrucât are mâner și dimensiuni 
reduse (vezi Cap. 4  ”Date tehnice”). 

 

Se recomandă să manevrați cu cea mai mare atenție generatoarele de plasmă 
din dispozi�v. 
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70CONDTIPO175 CONDENSATOR TIP 175 2 generatoare ionizante 

70CONDTIPO520 CONDENSATOR TIP 520 4 generatoare ionizante 

JX40000009 TRASFORM. MONOFAZIC 20VA 230V/2850V 1 transformator 

JX40000010 TRASFORM. MONOFAZIC 40VA 230V/2850V 1 transformator 

JX11000002 PLACĂ SENSING COND. 175-520 1 placă electronică 

HF40000778 SIGURANȚĂ DE STICLĂ 5x20 2.5A ‘F’ rapidă 1 siguranță de s�clă 

04 
10 

01 VEDERE DIN FAȚĂ 

02 

03 

05 

06 

07 

08 

09 

 

 

 

5.1 AMBALAJ 
 

Modulul JONIX duct și accesoriile sale sunt expediate în ambalaje de protecție speciale care 
trebuie păstrate intacte până în momentul montării. Materialele care nu au fost instalate 
din mo�ve tehnice sunt furnizate cu ambalaj corespunzător fixat în interiorul sau exteriorul 
dispozi�vului. În ambalaj găsiți: 
- N° 1 Modul de ionizare canalizabil JONIX duct. 
- N° 1 conector de alimentare, n° 2 conectoare seriale. 
- Manual de u�lizare și întreținere (cu schițe dimensionale, schemă electrică, Declarație 

de conformitate). 

5.2 DEPLASARE ȘI TRANSPORT 
 

Pentru a-l deplasa, u�lizați, în funcție de greutate, mijloace adecvate, după 
cum prevede direc�va 89/391/ CEE cu modificările ulterioare. 

Vă rugăm să manevrați cu cea mai mare atenție dispozi�vele în �mpul 
descărcării și poziționării pentru a evita deteriorarea carcasei sau 
componentelor. Evitați rotirea necontrolată. 

Greutatea fiecărui dispozi�v este indicată în acest manual. 

5.3 VERIFICARE LA PRIMIRE 
 

La primirea dispozi�vului, vă rugăm să verificați toate componentele pentru a vedea dacă 
transportul nu a cauzat daune. 
Eventualele daune trebuie comunicate transportatorului, aplicând clauza de rezervă pe 
avizul de însoțire a mărfii și specificând �pul de daună. 

Orice �p de reclamație trebuie să ajungă în formă scrisă în termen de 8 zile de 
la data primirii mărfii. 

5.4 DEPOZITARE 
 

În caz de depozitare pe termen lung, dispozi�vele trebuie să fie păstrate ferite de praf și 
departe de sursele de vibrații și căldură. 

Producătorul își declină orice răspundere pentru daune cauzate de descărcarea 
necorespunzătoare sau de neprotejarea dispozi�vului împotriva factorilor de 
mediu. 

5.5 DEPLASAREA DISPOZITIVULUI ÎN CONDIȚII DE FUNCȚIONARE 
 

Dispozi�vul JONIX duct poate fi ușor mutat în diverse spații întrucât are mâner și dimensiuni 
reduse (vezi Cap. 4  ”Date tehnice”). 

 

Se recomandă să manevrați cu cea mai mare atenție generatoarele de plasmă 
din dispozi�v. 
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ATENȚIE! Înainte de a efectua orice operațiune asupra dispozi�velor, ci�ți cu 
atenție TOATE instrucțiunile din acest manual. 

 

Definiții: 

CLIENT: 
Persoană, ins�tuție sau 
societate care a cumpărat 
sau închiriat dispozi�vul și 
care intenționează să îl 
u�lizeze în scopurile 
prevăzute. 

UTILIZATOR/OPERATOR: 
Persoană fizică ce a fost 
autorizată de client să 
opereze dispozi�vul. 

PERSONAL SPECIALIZAT: 
Persoane fizice care au urmat 
studii specifice și care sunt 
capabile să recunoască 
pericolele derivate din u�lizarea 
acestui dispozi�v și sunt capabile 
să le evite. 

 

6.1 NORME DE SIGURANȚĂ 
 

Societatea producătoare își declină orice răspundere pentru nerespectarea 
normelor de siguranță și de prevenție descrise în con�nuare. 
Societatea își declină de asemenea pentru daune cauzate de u�lizarea 
necorespunzătoare a purificatoarelor și/sau de modificări efectuate fără 
autorizație. 

• Instalarea trebuie efectuată respectând cu strictețe indicațiile din acest manual. 
• În �mpul operațiunilor de instalare, u�lizați îmbrăcăminte corespunzătoare și de 

protecție, de exemplu: ochelari, mănuși, etc. după cum prevede direc�va 686/89/CEE 
cu modificările ulterioare. 

• În �mpul instalării, lucrați în deplină siguranță, într-un spațiu curat și lipsit de obstacole. 
• Respectați legile în vigoare în țările în care este instalat dispozi�vul în ceea ce privește 

u�lizarea și eliminarea ambalajului și produselor u�lizate pentru curățarea și 
întreținerea dispozi�vului și respectați recomandările producătorului respec�velor 
produse. 

• Înainte de a pune în funcțiune dispozi�vul, controlați integritatea diferitelor 
componente și a instalației electrice la care va fi conectat, asigurându-vă că există un 
întrerupător magnetotermic diferențial de protecție în amonte pe linia de alimentare 
după cum se indică în acest manual. 

• Este interzis să introduceți obiecte de orice fel în dispozi�v pentru că, intrând în contact 
cu componentele electrice ar putea provoca incendii sau electrocutare. 

• Nu începeți lucrări de întreținere și curățare dacă nu ați deconectat mai întâi aparatul 
de la alimentarea cu energie electrică. 

• Întreținerea și înlocuirea pieselor deteriorate sau uzate trebuie efectuată numai de 
personal specializat și respectând instrucțiunile indicate în acest manual. 

• Piesele de schimb trebuie aprobate de producător. 
• În caz de casare și eliminare a dispozi�vului, respectați normele an�poluare prevăzute 

de țara în care este instalat dispozi�vul. 
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• Când dați găuri în pereți, asigurați-vă că nu afectați cablurile electrice, conductele și 
orice altceva ar putea fi deteriorat. 

• Nu vărsați apă sau orice fel de lichide pe dispozi�v. 
• Amplasați dispozi�vul as�el încât cablul de alimentare să nu fie strivit. 
• Nu conectați dispozi�vul la linii de curent la care sunt conectați alți consumatori electrici 

sau dispozi�ve de orice �p. 
• U�lizați �pul de alimentare indicat pe e�chetă. Dacă nu sunteți sigur ce �p de 

alimentare este disponibil, adresați-vă vânzătorului sau societății furnizoare locale. 
• Nu a�ngeți părțile interne ale dispozi�vului, dacă nu se indică al�el în instrucțiunile 

indicate în acest manual. 
• Nu forțați niciodată componentele în �mpul operațiunilor de montaj: chiar dacă au fost 

construite cu materiale foarte rezistente, părțile componente ale dispozi�vului pot 
suferi daune dacă sunt manevrate în mod necorespunzător. 

• Nu încercați să efectuați intervenții de întreținere asupra dispozi�vului, cu excepția 
celor indicate expres în acest manual. Deschiderea sau îndepărtarea carcasei externe vă 
poate expune la puncte prin care trece curentul sau care prezintă alte riscuri. Toate 
intervențiile de întreținere trebuie efectuate de personal specializat, cu excepția 
cazurilor expres indicate în acest manual. 

• Deconectați dispozi�vul de la curent și adresați-vă personalului calificat pentru 
asistență atunci când vă încadrați într-una din următoarele situații: 
- Dispozi�vul a intrat în contact cu apa sau cu orice fel de lichide. 
- Dispozi�vul a fost expus la agenți atmosferici. 
- Defecțiunea persistă deși au fost corect efectuate toate procedurile de instalare 

și/sau întreținere. 
N.B. Instalatorul și u�lizatorul, atunci când u�lizează dispozi�vul JONIX duct 

trebuie să ia în considerare și să ia măsuri pentru evitarea tuturor celorlalte 
�puri de risc conexe. De exemplu, riscuri derivate din pătrunderea de corpuri 
străine sau riscuri cauzate de transportul de gaze periculoase inflamabile sau 
toxice la temperatură înaltă. 

 

6.2 OPERAȚIUNI PRELIMINARE 
 

• Verificați ca diferitele componente ale dispozi�vului să fie intacte. 
• Controlați ca în ambalaj să fie documentația și eventualele accesorii pentru 

instalare. 

• Transportați dispozi�vul ambalat cât mai aproape de locul instalării. 
• Nu puneți greutăți sau unelte pe dispozi�v și nu îl puneți pe suprafețe 

instabile. 

6.3 ALEGEREA LOCULUI DE INSTALARE 
 

• Nu puneți dispozi�vul în încăperi în care există gaze inflamabile, substanțe 
acide, agresive sau corozive care pot deteriora în mod defini�v diversele 
componente. 

• Lăsați un spațiu liber minim pentru a face posibilă instalarea și întreținerea 
ordinară și extraordinară.
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6.4 INSTALAREA DISPOZITIVULUI 
 

Dispozi�vul JONIX duct a fost proiectat pentru a fi fixat direct pe suprafață, în contact cu 
aerul pe care doriți să îl purificați, folosind clemele speciale. Din acest mo�v, pe această 
suprafață trebuie să se efectueze un decupaj dreptunghiular cu dimensiunile de 175 mm x 
120 mm și găuri pentru fixarea șuruburilor, după cum se indică în schița dimensională 
anexată dispozi�vului. 

 

Instalare ușoară pe orice conductă și material. 
Datorită versa�lității lor și dimensiunilor reduse, dispozi�vele JONIX duct pot fi fixate cu 
ușurință pe oricare parte a conductei, în funcție de necesități. 
Este suficientă o gaură în perete (în poziție orizontală sau ver�cală) și fixați dispozi�vul cu 
inelele speciale furnizate. 

 
APLICARE PE CONDUCTA DE 

AER SUPERIOARĂ 

 
APLICARE PE CONDUCTA DE 

AER INFERIOARĂ 

 
APLICARE PE CONDUCTA DE 

AER VERTICALĂ 

 

   

 

Exemplu de fixare a modulului JONIX duct pe conducta de ven�lație. 
 

 

 

IMPORTANT: 
Pentru conductele din țesătură/material tex�l, trebuie să prevedeți un plenum de 
fixare în faza de instalare a dispozi�vului JONIX duct. 

Conductă 
ven�lație 

 
 

 

 

6.5 CONEXIUNI ELECTRICE 
 

 
ATENȚIE! ÎNAINTE DE A ÎNCEPE ORICE OPERAȚIUNE, ASIGURAȚI-VĂ CĂ LINIA 
DE ALIMENTARE GENERALĂ A FOST ÎNTRERUPTĂ! 

• Conexiunile electrice trebuie efectuate respectând indicațiile din acest manual 
• Asigurați-vă că tensiunea și frecvența de pe e�cheta de iden�ficare corespund cu cele 

ale rețelei electrice la care va fi conectat aparatul. 
 

ATENȚIE! 
U�lizarea unei rețele de alimentare neconforme cu cerințele dispozi�vului 
poate duce la deteriorarea acestuia sau a unora dintre componentele sale. 

 

• Linia de alimentare electrică a dispozi�vului JONIX duct trebuie să fie una dedicată, nu 
trebuie să existe alte aparate alimentate de aceeași linie. Nu este permisă u�lizarea de 
adaptoare, prize mul�ple și/sau prelungitoare. 

• Efectuați conexiunea cu cabluri cu secțiune adecvată și cu respectarea legislației locale. 
• Este de datoria instalatorului să prevadă montarea dispozi�vului cât mai aproape 

posibil de unitatea secționorului de alimentare, conform normelor în vigoare și celor 
necesare pentru protecția împotriva componentelor electrice. 

 
   6.6 ALIMENTARE ELECTRICĂ 

 

Dispozi�vul JONIX duct iese din fabrică pregă�t pentru a fi conectat la rețeaua electrică de 
alimentare de �p civil, 230V/ ~1 / 50Hz + PE. Alimentarea cu energie electrică trebuie adusă 
la priza instalată pe modul cu ajutorul unui conector �p IEC 60320 C13, iar un întrerupător 
de protecție diferențial  trebuie instalat în amonte, după cum prevăd normele în vigoare.  
Priza de curent fixată pe panou este dotată cu siguranță. 

ATENȚIE! 
U�lizați cablul din dotare pentru conectarea la rețea sau pregă�ți unul cu 
secțiune egală, format tot din F, N și Î. Înainte de orice conectare, asigurați-vă 
că tensiunea rețelei corespunde cu cea indicată pe e�cheta de iden�ficare a 
aparatului. 

Prezența tensiunii electrice în interiorul dispozi�vului este semnalată de întrerupătorul 
ON/OFF la pornirea dispozi�vului. 
Trebuie de asemenea pregă�te: 
• Un cablu cvadripolar de conectare la contactul de alarmă care nu este sub tensiune 

pentru obținerea semnalului de stare de la dispozi�v. 
• Un cablu cu 6 poli de conectare la contactul semnalului de resetare alarme și a liniei de 

comunicare serială. 
Conectorii pentru aceste contacte sunt furnizate împreună cu modulul. 
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   6.7 UTILIZAREA DISPOZITIVULUI 
 

Fig. 01: Conectați dispozi�vul la linia 
electrică cu ajutorul cablului electric cu 
secțiune adecvată. 
Conectați contactul de alarmă la 
sistemul de control al mașinii. Acest 
contact va fi în mod normal deschis în 
cazul în care aparatul funcționează 
corect, și se va declanșa numai atunci 
când sistemul detectează o anomalie. 

 

Se recomandă să conectați contactele pentru semnalele de input și interfață 
serială RS485. 

 

 

Dispozi�vele JONIX duct sunt formate din componentele electronice de control, aflate în 
interiorul unui înveliș izolant, și din dispozi�vele de acționare: unitățile de ionizare expuse 
la fluxul de aer. 
Sistemul electronic al dispozi�vului este pregă�t pentru a trimite în �mp real către sistemul 
de control central un eventual semnal de alarmă în caz de avarie a sistemului de ionizare. 
Din acest mo�v, este ușor de implementat o interfață so�ware capabilă să lanseze pe 
display, în urma acestui semnal, un mesaj prin care să solicite efectuarea întreținerii. 
Schimbul de informații în intrare și ieșire este integral ges�onat de 2 prize, una de 6 poli 
pentru semnale de input și control (RS 485) și una de 4 poli pentru semnalele de output 
(semnalizare anomalii). 

 

 

Fig. 02: După ce a fost conectat la 
rețeaua electrică, modulul JONIX duct 
este gata de u�lizare. Pentru a porni 
aparatul, apăsați butonul roșu 0/I   
punându-l în poziția I; se va auzi un ușor 
susurat provenit de la tuburile de 
ionizare, iar ledul corespunzător se va 
aprinde indicând faptul că aparatul 
funcționează. 

02 

 
 
 
 
 
 
 
 

Led semnalizare stare de funcționare 
pe placă electronică 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exemplu de conexiune la distanță 
semnalizare stare de funcționare 

01 

 

 

Alarmele sunt împărțite în funcție de �p și sunt semnalizate cu ajutorul a 2 contacte libere 
de potențial care sunt în mod normal deschise: 
1. RL1 Alarmă de întreținere periodică/înlocuire. 

Este ac�vată după 1.000 de ore de funcționare pentru a vă anunța că este necesară 
curățarea periodică a generatoarelor de plasmă (clipește 5 sec. on, 2 sec. off), sau după 
14.000 de ore pentru a solicita înlocuirea generatoarelor (lumină fixă). După ce ați 
efectuat operațiunile solicitate, releul poate fi resetat prin comandă pe linia serială sau 
prin intrarea IN1. În acest ul�m caz, este nevoie să aplicați un scurtcircuit de 5 secunde. 

2. RL2 Alarmă defecțiune. 
Este ac�vată dacă tensiunea de control prezentă pe generatoarele HV depășește un 
interval predefinit. După ce ați efectuat operațiunile solicitate, releul poate fi resetat 
prin comandă pe linia serială sau prin intrarea IN1. În acest ul�m caz, este nevoie să 
aplicați un scurtcircuit de 5 secunde. 

 
Două leduri, unul roșu și unul albastru, pe placa electronică din interiorul modulului indică 
�pul de alarmă ac�vă. 

 
 ALBASTRU ROŞU 

NUMĂR 
CLIPIRI 

DESCRIERE 

1  Necesită întreținere 
periodică. 

2 Ionizare ac�vă. Generatoarele trebuie 
înlocuite. 

 
3 

Eroare aparatură (ionizare blocată până la 
următoarea repornire) - SCURTCIRCUIT 
(alimentare întreruptă la transformator) 

 
Posibilă lipsă/defecțiune a 

unuia dintre generatoare. 

 
4 

 Posibilă prezență scurtcircuit la 
unul dintre generatoare. 

 

Există încă un releu care permite ac�varea sau dezac�varea ionizării printr-un protocol 
Modbus: 
3. RL3 (F OUT) Ac�vare Generator de HV. 

Este ac�vată după 1.000 de ore de funcționare pentru a vă anunța că este necesară 
curățarea periodică a generatoarelor de plasmă (clipește 5 sec. on, 2 sec. off), sau după 
14.000 de ore pentru a solicita înlocuirea generatoarelor (lumină fixă). După ce ați 
efectuat operațiunile solicitate, releul poate fi resetat prin comandă pe linia serială sau 
prin intrarea IN1. În acest ul�m caz, este nevoie să aplicați un scurtcircuit de 5 secunde. 

 
Este prezentă o linie serială RS485 cu protocol Modbus (4800N81) pentru programarea 
principalilor parametri și diagnos�carea de la distanță a aparaturii. 
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Registrele cu variabilele sunt următoarele: 
 

N° DEFINIȚIE VARIABILĂ UNITATE NOTE TIP 

0 Cod firmware - - Ci�re 

1 Versiune firmware - - Ci�re 

2 Adresă Modbus - - Ci�re/Scriere 

 
 

3 

 
 

Configurație selectată 

 
 

- 

0: 2 generatoare scurte 
1: 2 generatoare lungi 
2: 4 generatoare scurte 
3: 4 generatoare lungi 
4: 1 generator scurt 

 
 

Ci�re 

4 ND - - Ci�re 

5 ND - - Ci�re 

6 Tensiune actuală generatoare cV - Ci�re 

7 Prag tensiune MIN generatoare cV - Ci�re 

 
8 Alarmă tensiune MIN 

generatoare 

 
- 

0: inac�vă 
1: ac�vă 
(Scrieți 0 pentru a reseta) 

 
Ci�re/Scriere 

9 Prag tensiune MAX 
generatoare 

cV - Ci�re 

 
10 Alarmă tensiune MAX 

generatoare 

 
- 

0: inac�vă 
1: ac�vă 
(Scrieți 0 pentru a reseta) 

 
Ci�re/Scriere 

11 Contor ore întreținere Ore Ore Ci�re 

12 Prag alarmă contor ore 
întreținere 

Ore Dacă e 0 controlul nu e ac�v Ci�re/Scriere 

 
13 Alarmă contor ore 

întreținere 

 
- 

0: inac�vă 
1: ac�vă 
(Scrieți 0 pentru a reseta) 

 
Ci�re/Scriere 

14 Contor ore înlocuire Ore Ore Ci�re 

15 Prag alarmă contor ore 
înlocuire 

Ore Dacă e 0 controlul nu e ac�v Ci�re/Scriere 

 
16 Alarmă contor ore 

întreținere 

 
- 

0: inac�vă 
1: ac�vă 
(Scrieți 0 pentru a reseta) 

 
Ci�re/Scriere 

17 Autorizare pilotare On/Off 
Modbus 

- 0: neautorizat 
1: autorizat - 

18 Pilotare On/Off Modbus - 0: ionizare inac�vă 1: 
ionizare ac�vă 

- 

19 Prag manual pentru 
alarmă tensiune MAX 

generatoare 

cV - Ci�re/Scriere 

Dispozi�vul poate fi controlat și monitorizat u�lizând numai linia serială. 

 

 

 
7.1 AVERTISMENTE 

 

 

ÎNAINTE DE A REALIZA ORICE OPERAȚIUNE DE ÎNTREȚINERE, ASIGURAȚI-VĂ CĂ 
DISPOZITIVUL NU ESTE ȘI NU POATE FI, DIN ÎNTÂMPLARE SAU ACCIDENTAL, 
ALIMENTAT CU ENERGIE ELECTRICĂ. ESTE DECI NECESAR SĂ ÎNTRERUPEȚI 
ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ DE FIECARE DATĂ CÂND EFECTUAȚI 
ÎNTREȚINEREA. 

• Este în sarcina u�lizatorului să efectueze toate operațiunile de întreținere a 
dispozi�vului prezentate în con�nuare. 

• În cazul în care apare o defecțiune, deconectați dispozi�vul de la rețea și consultați 
personalul specializat (vânzător, producător). 

• Numai personalul autorizat, instruit și calificat în prealabil, poate efectua operațiunile 
de întreținere. 

 

Pentru toate operațiunile de întreținere este o bună prac�că u�lizarea 
de mănuși de lucru pentru a vă proteja mâinile. 

 

Frecvența operațiunilor care trebuie efectuate pentru a asigura întreținerea corectă a 
dispozi�vului JONIX duct  depinde în principal de calitatea aerului tratat. 

Aerul poate fi deosebit de dăunător pentru condensatori în cazul în care conține can�tăți 
ridicate de substanțe poluante sau agresive, cum ar fi: 
- Noxe industriale 
- Sare 
- Vapori chimici 
- Pulberi grele 

 
Aceste substanțe, intrând în contact cu suprafețele interne sau externe ale 
dispozi�vului, prin intermediul fluxului de aer sau prin expunere directă, pot 
cauza în �mp și în lipsa unei întrețineri adecvate și sistema�ce, o degradare 
structurală și funcțională a dispozi�vului și a performanțelor sale. 

 
 

7.2 ÎNTREȚINERE OBIȘNUITĂ 
 

Dispozi�vul JONIX duct necesită o întreținere redusă care constă din curățarea periodică și 
regulată a s�clei și a plasei externe a condensatorului. 
Dispozi�vul semnalează când este necesară întreținerea generatoarelor printr-un contact 
special de alarmă, la fiecare aprox. 1000 de ore de funcționare. 
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7.2.1 Curățarea tuburilor de ionizare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Controlați ca tubul să fie în stare perfectă: nu trebuie să aibă fisuri sau alte �puri 
de daune; în caz contrar, trebuie înlocuit. Imediat ce observați un strat albicios 
pe lamela de metal perforat din interiorul s�clei, înseamnă că tubul trebuie 
înlocuit. În general, tuburile trebuie înlocuite în termen de 18 luni de u�lizare. 

Fig. 03: S�ngeți modulul JONIX duct 
acționând întrerupătorul luminos 
On/Off și punându-l în poziția O. 
Scoateți conectorul de alimentare și 
ceilalți conectori din modulul JONIX duct. 

03 

04 Fig. 04: Deșurubați cele patru șuruburi care 
 fixează, prin intermediul elementelor de  
fixare, modulul pe perete și scoateți-l pe  
orizontală, cu ajutorul mânerului. 

Fig. 05: Deșurubați cu grijă tuburile, 
acționând asupra bazei din plas�c 
verde. În cazul în care e dificil, scoateți 
mai întâi plasa exterioară. 

05 

Dacă operațiunea este 
dificilă, trageți ușor clema de 
împământare as�el încât să 
nu intre în contact cu 
suprafața tubului. 

Fig. 06: Scoateți plasa exterioară a 
tubului în cazul în care nu ați făcut-o deja 
la punctul precedent. 

06 

Dacă operațiunea este dificilă, 
ro�ți ușor plasa în jurul s�clei. 

Curățați s�cla cu o cârpă ușor umezită. 

 

 

 

 
Fig. 08: Puneți la loc plasa metalică 
externă pe s�cla tubului as�el încât să se 
suprapună exact peste tabla internă. 

 

Lăsați în orice caz o distanță 
minimă de 3 mm de la baza 
tubului. 

 
 

 
Fig. 09: Înșurubați ușor la loc tubul de 
ionizare apucându-l de la bază (partea 
verde). 
Dacă operațiunea este dificilă, trageți 
ușor clema de împământare as�el încât 
să nu intre în contact cu suprafața 
tubului. 

 
ATENȚIE: nu forțați șurubul după ce a 
ajuns la final de cursă. 

Controlați ca clema de 
împământare să fie în contact 
cu rețeaua externă după ce 
tuburile de ionizare au fost 
înșurubate la loc. În caz 
contrar, contactați 
producătorul. 

 
 

07 Fig. 07: Spălați plasa sub jet de apă 
caldă și ștergeți-o bine cu o cârpă. 

Nu puneți la loc plasa încă 
udă, chiar și parțial, pe tubul 
de ionizare. 

08 
MIN 

3 mm 

09 
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08 
MIN 

3 mm 

09 
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Necurățarea tuburilor de ionizare duce la o scădere a performanțelor 
sistemului. 

 
7.2.2 Curățare externă a aparatului 

 

Curățați exteriorul dispozitivului cu o lavetă umedă. 
 

Nu u�lizați detergenți lichizi sau spray, săpun sau alte produse similare. 

10 Fig. 10: Puneți înapoi dispozi�vul JONIX 
duct introducând orizontal tuburile de 
ionizare în orificiul corespunzător cu 
ajutorul mânerului și înșurubați cele 4 
șuruburi care prind elementele de fixare 
pe perete. 

Fig. 11: Introduceți la loc conectorul de 
alimentare și toți ceilalți conectori în 
prizele corespunzătoare ale modulului 
JONIX duct. 
Porniți modulul apăsând butonul On/Off 
și punându-l în poziția I. Verificați 
funcționarea dispozi�vului, trebuie să se 
audă un ușor susurat provenit de la 
tuburi. 

Resetați semnalul de alarmă 
prin respec�va intrare. 

11 

 

 

7.3 ÎNTREȚINERE EXTRAORDINARĂ 
 

Singura parte care se deteriorează este tubul de ionizare, care suferă o diminuare a 
performanțelor odată cu trecerea �mpului. 
Semnele de uzură, la apariția cărora este necesar să înlocuiți componenta, sunt 
reprezentate de apariția oxidului pe plasa interioară a condensatorului, aceasta devenind 
albicioasă, și opacizarea s�clei. Dispozi�vul va semnala necesitatea de a înlocui 
componenta după 14000 ore de funcționare. 

 
7.3.1 Procedura de înlocuire a tuburilor de ionizare 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14: Deșurubați cu atenție tuburile, 
acționând asupra bazei din plas�c 
verde. În cazul în care e dificil, scoateți 
mai întâi plasa exterioară. 

Dacă operațiunea este dificilă, 
trageți ușor clema de 
împământare as�el încât să 
nu intre în contact cu 
suprafața tubului. 

 
 

Fig. 12: S�ngeți modulul JONIX duct 
acționând întrerupătorul luminos 
On/Off și punându-l în poziția O. 
Scoateți conectorul de alimentare și 
ceilalți conectori din modulul JONIX duct. 

12 

13 Fig. 13: Deșurubați cele patru șuruburi care  
fixează prin intermediul clemelor,  
modulul de perete și scoateți-l pe  
orizontală, cu ajutorul mânerului. 

14 
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Fig. 15: Poziționați tuburile noi în locașul 
lor prin înșurubare, acționând asupra 
bazei din plas�c verde. 
Dacă operațiunea este dificilă, trageți 
ușor clema de împământare as�el încât 
să nu intre în contact cu suprafața 
tubului. 

 
ATENȚIE: nu forțați șurubul după ce a 
ajuns la final de cursă. 

Controlați ca clema de 
împământare să fie în contact 
cu rețeaua externă după ce 
tuburile de ionizare au fost 
înșurubate la loc. În caz 
contrar, contactați 
producătorul. 

 
 

 

 

 
 

Necurățarea tuburilor de ionizare duce la o scădere a performanțelor 
sistemului și poate cauza defectarea acestora. Din acel moment, nu vor mai 
avea niciun efect asupra aerului tratat. 

16 Fig. 16: Repoziționați dispozi�vul JONIX 
duct introducând orizontal tuburile de 
ionizare în orificiul corespunzător cu 
ajutorul mânerului și înșurubați cele 4 
șuruburi care prind elementele de fixare 
pe perete. 

Fig. 17: Introduceți la loc conectorul de 
alimentare și toți ceilalți conectori în 
prizele corespunzătoare ale modulului 
JONIX duct. Porniți modulul apăsând 
butonul On/Off și punându-l în poziția I. 
Verificați funcționarea dispozi�vului, 
trebuie să se audă un ușor susurat 
provenit de la tuburi. 

Resetați semnalul de alarmă 
prin intermediul respec�vei 
intrări. 
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 15  

 

 

 

În acest paragraf sunt prezentate problemele cele mai frecvente pe care le-ați putea întâlni 
în �mpul u�lizării unității. Înainte de a vă adresa serviciului de asistență clienți, faceți 
verificările descrise în lista de mai jos. 

 

Întrerupătorul nu luminează când este pus 
în poziția I. 

Unitatea nu este 
alimentată. 

Verificați ca ștecherul să fie 
conectat la priza de alimentare de 
la rețea. 

Verificați ca ștecherul să fie 
conectat priza de alimentare de pe 
modul. 

Verificați dacă funcționează priza de 
curent la care e conectat aparatul. 

Verificați dacă rețeaua de distribuție 
are curent. 

Verificați să nu fie arsă siguranța de 
protecție. 

Contactul de alarmă 1 semnalează prezența 
unei defecțiuni și indicatorul luminos este 
aprins. Ledul roșu al plăcii electronice interne 
clipește o dată intermitent. 

Tuburile ionizante 
trebuie curățate. 

Urmați procedura de curățare a 
tuburilor de ionizare de la 
paragraful 7.2.1. 

Contactul de alarmă 1 semnalează prezența 
unei defecțiuni și indicatorul luminos este 
aprins. Ledul roșu al plăcii electronice interne 
clipește de două ori intermitent. 

Tuburile ionizante 
trebuie înlocuite. 

Urmați procedura de înlocuire a 
tuburilor de ionizare de la paragraful 
7.3.1. 

Contactul de alarmă 2 semnalează prezența 
unei defecțiuni și indicatorul luminos este 
aprins. Ledul roșu al plăcii electronice 
interne clipește de trei ori intermitent. 

Este necesară 
curățarea sau 
înlocuirea tuburilor 
de ionizare. 

Urmați procedura de curățare; în cazul 
în care alarma con�nuă, urmați 
procedura de înlocuire a tuburilor de 
ionizare de la paragraful 7.3.1. 

Contactul de alarmă 2 semnalează 
prezența unei defecțiuni și indicatorul 
luminos este aprins. Ledul roșu al plăcii 
electronice interne clipește de patru ori 
intermitent. 

Tuburile ionizante 
trebuie înlocuite. 

Urmați procedura de înlocuire a 
tuburilor de ionizare de la paragraful 
7.3.1. 

 
În cazul în care apare o defecțiune diferită de cele descrise mai sus, consultați 
personalul specializat (vânzător, producător). 

Deconectați aparatul de la priza de curent și adresați-vă personalului specializat pentru 
asistență și atunci când apare una dintre următoarele situații: 
• Cablul de alimentare este deteriorat sau defect. 
• Ștecherul este deteriorat sau defect. 
• S-a vărsat apă sau un lichid pe aparat. 
• În caz de funcționare defectuoasă chiar dacă toate procedurile de instalare au fost 

executate corect. 
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La finalul u�lizării, dispozi�vele JONIX duct trebuie eliminate cu respectarea normelor în 
vigoare în țara în care sunt instalate. Materialele din care este compusă unitatea sunt: 
• Oțel inoxidabil 
• Aluminiu 
• S�clă 
• Nailon 
• Plas�c 
• Hâr�e și carton 
• Lemn 

 

GESTIONAREA DEȘEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE. 
Acest produs intră în domeniul de aplicare a Direc�vei 2012/19/UE privind 
deșeurile de echipamente electrice și electronice(RAEE). Aparatul nu trebuie 
eliminat împreună cu deșeurile menajere pentru că este compus din diferite 
materiale care pot fi reciclate în unități corespunzătoare. Informați-vă prin 
intermediul autorităților locale unde sunt pla�ormele ecologice care pot prelua 
produsul în vederea eliminării și a corectei sale reciclări ulterioare. Vă reamin�m 
că atunci când cumpărați un aparat echivalent, distribuitorul este obligat să 
preia gratuit produsul vechi. Produsul nu este potențial periculos pentru 
sănătatea umană și pentru mediu, întrucât nu conține substanțe dăunătoare 
conform Direc�vei 2011/65/UE (RoHS), dar dacă este abandonat în mediul 
înconjurător are efecte nega�ve asupra ecosistemului Ci�ți cu atenție 
instrucțiunile înainte de a u�liza pentru prima dată aparatul. Vă recomandăm să 
nu u�lizați în nici un caz produsul în alt scop decât cel căruia îi este des�nat; dacă 
este u�lizat necorespunzător, există pericol de electrocutare. 
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CONDIȚII DE GARANȚIE 
 

Subscrisa societate garantează repararea sistemelor produse de ea și distribuite pe piața națională, 
dacă sistemul are defecte de fabricare sau ale materialelor, în condițiile enumerate mai jos: 

1. Garanția începe de la data achiziției și are o durată de 12 luni. 
 

2. Nu este prevăzută nici o garanție pentru spargerea s�clei tubului de ionizare. 

3. Nerespectarea normelor de u�lizare și întreținere descrise în manualul care însoțește aparatul duce 
la anularea garanției. 

4. Cumpărătorul are dreptul de a beneficia de garanția de 12 luni numai dacă cer�ficatul de garanție 
este completat corect și integral și este trimis în termen de 10 zile de la cumpărare la: 

Sistema Floor Heating S.R.L. 
 

5. Garanția este valabilă doar dacă sistemul a fost cumpărat de la un vânzător autorizat. 

6. Garanția include repararea sau înlocuirea gratuită a componentelor care au avut defecte de 
fabricație și nu include în nici un caz înlocuirea dispozi�vului. 

7. Reparațiile în garanție sunt efectuate numai la vânzător sau la producător. 

8. Sunt excluse din garanție sistemele care sunt deteriorate sau defecte din cauza: înlocuirii unor 
componente sau accesorii cu altele de �p neaprobat în mod explicit de subscrisa, din cauza 
intervențiilor efectuate de personal neautorizat sau necalificat, din cauza nerespectării 
instrucțiunilor privind condițiile de mediu, neglijență, fulgere, inundații, incendii, acte de război, 
revolte. Nu este acoperită funcționarea defectuoasă din cauza instalării greșite. 

9. Sunt excluse din garanție sistemele cu numerele de serie sau e�chetele ilizibile, lipsa sau 
deteriorate. 

10. Pentru a beneficia de garanție, cumpărătorul este obligat să se adreseze furnizorului său, 
încredințându-i apoi dispozi�vul însoțit de un document care dovedește achiziția. 

11. Toate costurile de transport și riscurile aferente sunt în sarcina cumpărătorului. 

12. Efectuarea uneia sau mai multor reparații în perioada de garanție nu modifică data de scadență a 
garanției. 

13. Este exclusă responsabilitatea subscrisei pentru orice daună, directă sau indirectă, cauzată 
persoanelor sau bunurilor, de defecte sau consecințe ale u�lizării improprii ale produsului. 

 
U�lizatorul o autorizează pe subscrisa și structurile conexe de asistență și suport, să-i arhiveze și să-i 
prelucreze datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile D.Lgs. n° 196 din 30/06/2003. 
Conform art. 7 din D.Lgs. 196/2003 u�lizatorul va putea în orice moment să-și exercite drepturile în 
raport cu operatorul de date (Sistema Floor Heating S.R.L. ). 
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