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 Vă mulțumim că ați decis să cumpărați componenta JONIX inside mini.

 Acest manual cuprinde informațiile necesare pentru transportul, instalarea, utilizarea și 
întreținerea componentei JONIX inside mini.

 O instalare necorespunzătoare a componentei și/sau nerespectarea celor descrise în 
aceste instrucțiuni, 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 dispozitive instalate de 
persoane fără experiență și/sau neautorizate. Verificați, în momentul achiziției, ca dispozitivul 
să fie nedeteriorat și complet.

 Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daune cauzate bunurilor sau 
persoanelor de utilizarea inadecvată sau de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță și de 
utilizare prezente în aceste instrucțiuni. În aceste cazuri, sunt anulate toate drepturile de 
garanție.

 Eventualele reclamații trebuie prezentate în scris, în termen de 8 zile de la primirea 
mărfii.

 Pentru mai multe informații, pentru descărcarea manualului sau pentru tutorialul video 
vă invităm să vizitați www.jonixair.com sau www.sistema.com.ro.
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1. INDICAȚII GENERALE

 1.1 Etichetă CE și nr. serie   

 Dispozitivul descris în acest manual este dotat cu o etichetă pe 
care se află datele de identificare ale acestuia și ale Producătorului.

 1.2 Răspundere  

 Nerespectarea instrucțiunilor îl exonerează pe producător 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.

JONIX srl
Viale Spagna 31/33 35020

Tribano - PD - Italy
http://www.jonixair.com

 În special dacă întreținerea dispozitivului nu este efectuată în conformitate cu 
instrucțiunile furnizate sau dacă este efectuată în așa fel încât îi afectează integritatea sau îi 
modifică caracteristicile, JONIX srl consideră că este scutită de orice răspundere cu privire la 
siguranța persoanelor și la funcționarea defectuoasă a dispozitivelor.

 Acest dispozitiv este o COMPONENTĂ și ca atare este destinat inserării în instalații sau
echipamente mai complexe; se solicită instalatorului și proiectantului instalației proiectarea, 
integrarea, gestionarea și certificarea acestuia.

 Dispozitivul trebuie instalat și utilizat NUMAI de personal calificat și după ce acesta a 
consultat cu atenție prezentele instrucțiuni. Instalația trebuie realizată ca la carte și adoptând 
toate măsurile care ar putea fi necesare pentru siguranță, în funcție de condițiile și modalitățile 
de instalare. Nerespectarea acestor instrucțiuni, pe lângă faptul că duce la anularea garanției, 
poate cauza persoanelor și bunurilor daune pentru care producătorul nu este răspunzător. Nu 
modificați dispozitivul și nu efectuați operațiuni care nu sunt indicate în mod expres în aceste 
instrucțiuni; în cazul în care aveți nelămuriri, contactați producătorul.

 NOTĂ IMPORTANTĂ

 Dispozitivul JONIX inside mini este proiectat și construit pentru igienizarea aerului din 
spații civile și industriale 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. Dispozitivul JONIX inside mini este o componentă care nu 
prevede o protecție specifică împotriva intrării corpurilor solide și a apei. Se solicită 
instalatorului și proiectantului instalației să evalueze riscurile asociate și eliminarea sau 
reducerea acestora.
 Utilizarea în alte scopuri decât cele prevăzute și neconforme celor descrise în aceste 
instrucțiuni va anula automat orice răspundere directă și/sau indirectă a producătorului și a 
distribuitorilor săi.

JONIX inside mini
JONIX S.R.L.Viale

Cod Produs
Număr de serie
Alimentare
Curent Absorbit

70MIFCXXX
000000000XXX
230V / ~1 / 50Hz
0,03 A

35020 Tribano (PD)
Spagna, 31/33
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 1.3 Indicații generale despre siguranță, simboluri și definiții

1.3.1 Indicații generale privind siguranța

 Orice intervenție, de orice natură, asupra dispozitivului, trebuie efectuată numai după 
citirea cu atenție a tuturor acestor instrucțiuni și în special a celor referitoare la SIGURANȚĂ. 
Aceste instrucțiuni au fost redactate pentru a asigura informațiile necesare personalului dedicat 
utilizării și întreținerii dispozitivului, până la vânzarea sau eliminarea acestuia. Trebuie să fie deci 
întotdeauna disponibil operatorilor, care trebuie să citească și să asimileze indicațiile din acestea.

1.3.2 Simboluri

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

 OBLIGAȚIE: Acest simbol atrage atenția asupra unei obligații sau a unei acțiuni specifice  
 care trebuie realizată în mod obligatoriu.

 AVERTISMENT: Cu privire la completări sau sugestii pentru utilizarea corectă a dispozitivlui.

 PERICOL: Cu privire la situații de pericol care pot apărea când este utilizat dispozitivul,  
 pentru a garanta siguranța persoanelor.

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

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

 OBLIGAȚIE DE UTILIZARE A MĂNUȘILOR DE PROTECȚIE.
 Utilizați protecții corespunzătoare pentru mâini plus alte echipamente de protecție   
 individuală adecvate locului și operațiunilor care urmează să fie efectuate.

 DEȘEURI DE APARATURI ELECTRICE ȘI ELECTRONICE.
 Simbolul tomberon tăiat de pe eticheta aparatului informează că produsul se supune  
 normelor privitoare la deșeurile aparatelor electrice și electronice. Aruncarea aparatului în  
 mediul înconjurător sau eliminarea abuzivă sunt pedepsite prin lege.

1.3.3 Definiții

 Mai jos, găsiți definițiile principalilor termeni folosiți în manualul de utilizare.

 PRODUCĂTOR
 Persoana fizică sau juridică ce proiectează și/sau realizează dispozitivul și este 
răspunzătoare pentru conformitatea acestuia în vederea introducerii pe piață cu propriul nume 
sau cu marca proprie.

 CLIENT
 Persoana, instituția sau societatea care a cumpărat sau închiriat dispozitivul și care 
intenționează să îl utilizeze în scopurile prevăzute.
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2. AVERTISMENTE ȘI INTERDICȚII GENERALE

 CITIȚI INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A EFECTUA ORICE OPERAȚIUNE

 Înainte de a începe orice operațiune este obligatoriu să citiți aceste instrucțiuni și să 
aplicați toate indicațiile din acestea. Responsabilul competent are obligația, conform normelor în 
vigoare, să citească cu atenție TOT conținutul acestor instrucțiuni și să solicite citirea de către 
personalul de întreținere a părților privind lucrările care sunt de competența acestora.

 Aceste instrucțiuni fac parte integrantă din dispozitiv și, în consecință, trebuie păstrate cu  
 grijă și trebuie să însoțească ÎNTOTDEAUNA dispozitivul în cazul cedării sale unui alt   
 proprietar sau client sau al transferării sale pe o altă instalație. În caz de deteriorare sau  
 pierdere, solicitați un alt exemplar de la JONIX srl sau descărcați documentul de pe   
 www.jonixair.com sau www.sistema.com.ro. 

 UTILIZATOR/OPERATOR
 Persoană fizică ce a fost autorizată de utilizator să opereze dispozitivul.

 PERSONAL SPECIALIZAT
 Persoane fizice care, datorită formării lor profesionale, a experienței, a cunoașterii normelor 
legale aplicabile și a normelor de prevenire a accidentelor, sunt capabile să evalueze lucrările care 
le sunt încredințate și să recunoască și să evite eventualele pericole.

 PERSONAL AUTORIZAT
 Personal specializat, însărcinat de utilizator să îndeplinească anumite sarcini.

 PERICOL
 Sursă de posibile răniri sau daune cauzate sănătății și siguranței.

 RISC
 Combinație de probabilitate și de gravitate a posibilelor răniri sau daune cauzate sănătății 
și siguranței într-o situație periculoasă.

 ÎNTREȚINERE OBIȘNUITĂ
 Intervenții de întreținere pe durata de viață a dispozitivului, capabile să:
 • păstreze integritatea inițială a bunului;
 • păstreze sau să restabilească eficiența bunurilor;
 • limiteze uzura normală cauzată de utilizare;
 • asigure durata de viață utilă a bunului;
 • rezolve eventuale incidente.

 ÎNTREȚINERE SPECIALĂ
 Tip de intervenții nerecurente și cu costuri ridicate în raport cu costul de înlocuire a bunului 
și costurile anuale de întreținere obișnuită a acestuia.

 GENERATOR DE PLASMĂ NON TERMICĂ NTP (Non Thermal Plasma) sau TUB DE 
IONIZARE 
 Generator de câmp electric care transformă gazul în plasmă cu putere mare de oxidare 
chimică capabilă să oxideze și să descompună substanțele poluante, bacteriile, mucegaiurile, 
virusurile și mirosurile.
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 Intervențiile de reparație sau întreținere trebuie efectuate de personal autorizat de JONIX  
 srl sau de personal calificat în conformitate cu cele prevăzute în aceste instrucțiuni. Nu  
 modificați sau nu umblați la dispozitiv 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 nedeteriorat și complet. În  
 cazul în care nu este așa, adresați-vă societății care v-a vândut dispozitivul.

 Instalarea dispozitivului trebuie efectuată de personal calificat și autorizat în conformitate  
 cu normele specifice în vigoare în țara de instalare și care să elibereze utilizatorului   
 eventualele declarații prevăzute.
 
 Transportul, deplasarea, instalarea, funcționarea și dezafectarea acestui dispozitiv trebuie  
 realizate numai ținând cont de cerințele și instrucțiunile specificate.

 Este exclusă orice răspundere a societății JONIX srl pentru daune cauzate persoanelor,  
 animalelor sau bunurilor de erori de instalare, de reglare, de întreținere, de dezafectare sau  
 de utilizarea inadecvată.

 Vă amintim că utilizarea produselor care utilizează energie electrică presupune   
 respectarea unor reguli fundamentale de siguranță, cum ar fi:

 Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu capacități fizice, mintale sau  
 senzoriale reduse sau care nu au experiența sau cunoștințele necesare.

 Este interzis să pulverizați sau să stropiți cu apă sau alte lichide direct în interiorul   
 dispozitivului, inclusiv în caz de incendiu.

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

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

 Vă reamintim că acest dispozitiv este o COMPONENTĂ și ca atare este destinat inserării în  
 instalații sau echipamente mai complexe; se solicită instalatorului și proiectantului   
 instalației proiectarea, integrarea, gestionarea și certificarea acestuia.

 Acest ionizator de aer promovează formarea controlată a anumitor specii ionice (specii 
încărcate electric) în aer, printr-un câmp electrostatic care simulează procesul natural care are loc 
în mod normal datorită radiației solare, mecanic sau prin intermediul altor fenomene fizice.

 S-a dovedit științific și istoric că aceste specii ionice produse sunt benefice pentru oameni, 
mai ales cele cu sarcină electrică negativă (derivate din molecule unice sau din mici grupuri de 
molecule care primesc un electron).

3. MOD DE FUNCȚIONARE

câmp electric
< 3000W

electron liber

Staphilococcus Aureus
Reducere > 98%*

Aspergillus
Niger
Reducere > 96%*

Saccharomyces Cerevisiae
Abbattimento > 99%*

BACTERII

FUNGI

MUCEGAIURI ȘI DROJDII

ion negativ
stabil

(O, O2 , O3)

radical liber
OH, HO2 , HO2 - •

moleculă neutră
(O2, CO2, H2O)

moleculă gazoasă (O2,
O3, NO, NO2)

H20, O3, VOC
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 Caracteristicile importante ale dispozitivului sunt:

 • Eficiență sporită: este capabil să reducă încărcătura microbiană, virală și compușii 
organici volatili cu până la 99% față de concentrația lor inițială.

 • Consum scăzut de energie.

 • Acțiune puternică de dezodorizare: combate mirosurile generate de fum, gătit, animale, 
încălțăminte, îmbrăcăminte sportivă etc., producând un miros intens de aer proaspăt.

 • Proces natural: nu utilizează sau nu produce substanțe chimice și nu produce nicio 
creștere semnificativă a subproduselor nedorite cum ar fi ozonul sau compusul nitrozo.

 Funcția sistemelor de igienizare, gândite pentru instalarea în interiorul diferitelor tipuri de 
instalații de ventilație, este aceea de a reduce încărcătura bacteriană și de a igieniza în consecință 
aerul introdus în încăperi, îmbunătățind Indoor Air Quality.

4. DATE TEHNICE JONIX INSIDE MINI
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4.1.1  Caracteristici tehnice

 4.1 Descriere componente

 Vă reamintim că acest dispozitiv este o COMPONENTĂ și ca atare este destinat inserării  
 în instalații sau echipamente mai complexe; se solicită instalatorului și proiectantului  
 instalației proiectarea, integrarea, gestionarea și certificarea acestuia.

5. RECEPȚIE, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

a) CU BLOC DE CONEXIUNI b) CU CABLU LIBER

01   împământare

02  tub de ionizare

03  bloc de conexiuni pt. conectare

04  placă perforată de fixare

05  suport de fixare tub

01   împământare

02  tub de ionizare

03  cablu liber de conectare

04  placă perforată de fixare

05  suport de fixare tub

MODEL COD
PRODUS

TIP
CONEXIUNE
ELECTRICĂ

ALIMENTARE
CURENT

ABSORBIT
[A]

DIMENSIUNI
(LxAxÎ) [MM]

GREUTATE
[KG]

CAPACITATE
AER TRATAT

[MC/H]

70MIFC1CC

70MIFC1CJONIX
inside
mini 70MIFC1BC

70MIFC1B

Cablu liber

Bloc conexiuni

Cablu liber

Bloc conexiuni

230 V / ~1 / 50Hz

230 V / ~1 / 50Hz

230 V / ~1 / 50Hz

230 V / ~1 / 50Hz

0,03

0,03

0,03

0,03

260 x 120 x 90

260 x 120 x 90

190 x 120 x 90

190 x 120 x 90

0,5

0,5

0,5

0,5

250

250

125

125

 5.1 Ambalaj

 Dispozitivul JONIX inside mini este expediat în ambalaj special de protecție.

 5.3 Depozitare

 În caz de depozitare prelungită înainte de instalare, dispozitivul va trebui protejat de  
 praf, de intemperii și păstrat departe de surse de căldură și vibrații. Asigurați-vă că  
 dispozitivul nu intră în contact cu substanțe corozive.

 JONIX srl își declină orice răspundere pentru daune cauzate de deplasarea, transportul
sau depozitarea necorespunzătoare.

 5.2 Verificare la primire

 La primirea dispozitivului, 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 tipul de daună.

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

 Vă rugăm să manevrați cu cea mai mare atenție dispozitivul pentru a evita deteriorarea 
carcasei sau componentelor.
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 6.1 Indicații de siguranță

 • Instalarea trebuie efectuată respectând cu strictețe indicațiile din aceste instrucțiuni.

 • Instalarea trebuie realizată de personal specializat.

 • În timpul operațiunilor de instalare, utilizați îmbrăcăminte adecvată și de protecție 
împotriva accidentelor: mănuși, încălțăminte de protecție, conform Regulamentului UE 2016/425 
și celor prevăzute în planul de siguranță al șantierului sau în documentul societății de evaluare a 
riscurilor.

 • În timpul instalării, lucrați în deplină siguranță, într-un spațiu curat și lipsit de obstacole.

 • În timpul utilizării și/sau întreținerii este interzisă operarea dispozitivului dacă purtați 
îmbrăcăminte largă sau care atârnă, părul lung desfăcut, bijuterii, lănțișoare și orice ar putea 
constitui pericol de agățare.

 • Înainte de a pune în funcțiune dispozitivul, controlați integritatea componentelor 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.

 • Înainte de a pune în funcțiune dispozitivul, verificați să fie conectat la o instalație eficientă 
de împământare.

 • 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 prezentele instrucțiuni.

 • Piesele de schimb trebuie să corespundă cerințelor producătorului.

 • Respectați legile în vigoare în țările în care este instalat dispozitivul în ceea ce privește 
utilizarea și eliminarea ambalajului și produselor utilizate pentru curățarea și întreținerea 
dispozitivului și respectați recomandările producătorilor respectivelor produse.

 • În caz de casare și eliminare a dispozitivului, respectați normele antipoluare prevăzute de 
țara în care este instalat dispozitivul.

 • Utilizați numai alimentarea cu energie electrică indicată pe eticheta de identificare. Dacă 
nu sunteți sigur ce tip de alimentare este disponibil, adresați-vă vânzătorului sau societății 
furnizoare din zonă.

 • Nu vărsați apă sau alte lichide pe dispozitiv.

 • Amplasați dispozitivul astfel încât să nu se calce pe cablul de alimentare și/sau să nu 
creeze pericol de împiedicare.

 

 Producătorul își declină orice răspundere pentru nerespectarea normelor de siguranță  
 și de prevenție descrise în continuare. Societatea își declină de asemenea răspunderea  
 pentru daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare a dispozitivelor și/sau de   
 modificări efectuate fără autorizație.

6. INSTALARE ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE
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 • Nu forțați niciodată componentele în timpul operațiunilor de instalare și/sau întreținere: 
chiar dacă au fost construite cu materiale foarte rezistente, părțile componente ale dispozitivului 
pot suferi daune dacă sunt manevrate în mod necorespunzător.

 • Nu modificați sau nu umblați la dispozitiv.

 • Nu efectuați lucrări de întreținere sau alte operațiuni în condiții de vizibilitate și iluminat 
reduse.

 • Nu utilizați apă sau lichide pentru a stinge un incendiu.

 • Deconectați dispozitivul de la curent și adresați-vă producătorului sau unui vânzător al 
acestuia pentru asistență atunci când vă încadrați într-unul din următoarele cazuri:

 - componentele interne ale dispozitivului au intrat în contact cu apa sau cu orice fel de 
lichide;
 - dispozitivul a fost expus la agenți atmosferici;
 - defecțiunea persistă deși au fost corect efectuate toate procedurile de instalare și/sau 
întreținere.

 N.B. Fiind vorba despre o componentă, proiectantul, instalatorul și utilizatorul trebuie să  
 țină cont de și să elimine toate riscurile legate de utilizarea JONIX inside mini în   
 instalația sau aparatul respectiv.

 ATENȚIE!
 Orice utilizare diferită de cele specificate în instrucțiuni este incorectă.

 6.2 Instalarea dispozitivului

 Dispozitivul este proiectat pentru a fi direct în contact cu aerul pe care doriți să-l tratați. Pe 
suprafața de fixare trebuie să se prevadă un orificiu dreptunghiular cu dimensiunea de 100 x 70 
mm, așa cum se indică în figură și 4 găuri pentru fixare (alternativ, se poate instala dispozitivul 
într-o deschizătură cu un diametru de 80 mm).

 Introduceți tubul de ionizare în fluxul de aer care trebuie tratat și fixați-l în exterior cu 
șuruburile. Conectați dispozitivul la electricitate așa cum este prevăzut de instalator sau de 
proiectantul instalației.
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 Șuruburile, care nu sunt furnizate împreună cu dispozitivul, trebuie să fie din material  
 inoxidabil. Suprafața de fixare trebuie să fie stabilă și rezistentă.

 Aerul care trebuie tratat trebuie să fie în mișcare (cel puțin 1 m/s) pentru a se evita 
fenomenele de oxidare generalizată în jurul dispozitivului.

 Dispozitivul poate rămâne în funcțiune fără ventilație maxim 5 minute la fiecare oră. În caz 
contrar, se pot genera fenomene de oxidare generalizată care deteriorează materialele din metal 
prezente. 

 Controlați ca după instalare să nu existe scurgeri de aer neprevăzute.
 
 6.3 Alegerea locului de instalare

 Mediul în care amplasați dispozitivul trebuie să aibă următoarele caracteristici:
 - temperatura aerului cuprinsă între 0°C și 40°C;
 - umiditate relativă a aerului mai mică de 80%.

 AMPLASAȚI DISPOZITIVUL ÎNTR-UN CANAL, O CUTIE, UN TERMINAL AL INSTALAȚIEI  
 ETC.

 ÎN ORICE CAZ, TREBUIE PREVĂZUTĂ O ACOPERIRE CORESPUNZĂTOARE A    
 DISPOZITIVULUI, CARE SĂ ÎL PROTEJEZE DE PĂTRUNDEREA CORPURILOR STRĂINE  
 SOLIDE, DE APĂ ȘI DE CONTACTELE ACCIDENTALE CU PERSOANELE, ANIMALELE ȘI  
 OBIECTELE.

 Nu puneți dispozitivul în încăperi în care există gaze inflamabile, substanțe acide,   
 agresive sau corozive care îl pot deteriora.

 Dispozitivul nu trebuie instalat într-un spațiu în care există pericol de explozie din cauza  
 unor echipamente electrice și electronice care nu au fost proiectate corespunzător.

 Lăsați un spațiu liber minim pentru a face posibilă instalarea și întreținerea.

 Vă reamintim că acest dispozitiv este o COMPONENTĂ și ca atare este destinat inserării  
 în instalații sau echipamente mai complexe; se solicită instalatorului și proiectantului  
 instalației proiectarea, integrarea, gestionarea și certificarea acestuia.

 6.4 Conexiuni electrice

 ATENȚIE! ÎNAINTE DE A ÎNCEPE ORICE OPERAȚIUNE, ASIGURAȚI-VĂ CĂ LINIA DE   
 ALIMENTARE GENERALĂ ESTE SECȚIONATĂ ȘI CĂ DISPOZITIVUL NU POATE FI   
 ACCIDENTAL ALIMENTAT CU ENERGIE ELECTRICĂ!

 • Asigurați-vă că tensiunea și frecvența de pe eticheta de identificare corespund cu cele 
ale rețelei electrice la care va fi conectat aparatul: 230 V / ~1 / 50Hz.

 ATENȚIE!
 Utilizarea unei rețele de alimentare neconforme cu cerințele dispozitivului poate duce la  
 deteriorarea acestuia.

 • Efectuați conexiunea cu cabluri cu secțiune adecvată puterii utilizate și cu respectarea
normelor în vigoare.



 6.5 Schema electrică

www.sistema.com.ro14

 • Este de datoria instalatorului să prevadă montarea dispozitivului cât mai aproape
posibil de unitatea secționorului de alimentare, conform normelor în vigoare și celor necesare 
pentru protecția împotriva componentelor electrice.

 • Conectați dispozitivul la o priză împământată în mod eficient.

 ATENȚIE!
 Conexiunile electrice trebuie efectuate de personal specializat și autorizat.
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 7.1 Avertismente

7. ÎNTREȚINERE
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FUNCȚIE

Transformator

Condensator

COD

JX40000019
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DESCRIERE

TRANSFORMATOR  
VIN=230V VOUT=2850V P=7VA

CONDENSATOR  175mm
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1

1

U.M.

BUC.

BUC

FUNCȚIE

Transformator

Condensator

COD

JX40000047

70C0NDTIP0175

DESCRIERE

TRANSFORMATOR  
VIN=230V VOUT=2850V P=7VA CON BOCCOLA

CONDENSATOR  175mm

 ATENȚIE!
 Trebuie să se prevadă o protecție electrică în amonte de dispozitiv conform normelor în  
 vigoare. 

 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 NECESAR SĂ ÎNTRERUPEȚI ALIMENTAREA CU ENERGIE  
 ELECTRICĂ DE FIECARE DATĂ CÂND EFECTUAȚI ÎNTREȚINEREA.

 • Este în sarcina utilizatorului să efectueze toate operațiunile de întreținere a dispozitivului 
prezentate în continuare, utilizând personal specializat.

 • În cazul în care apare o defecțiune, deconectați dispozitivul de la rețea și consultați 
vânzătorul și/sau producătorul.

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

 Pentru toate operațiunile de întreținere, utilizați mănuși de lucru pentru a vă proteja  
 mâinile și toate Echipamentele de Protecție Individuală prevăzute pentru cazul   
 respectiv.
 
 Frecvența operațiunilor care trebuie efectuate pentru a asigura întreținerea corectă a 
dispozitivului depinde în principal de calitatea aerului tratat.

 Aerul poate fi deosebit de dăunător pentru tubul de ionizare în cazul în care conține 
cantități mari 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    
 dispozitivului, prin intermediul fluxului de aer sau prin expunere directă, pot cauza în  
 timp și în lipsa unei întrețineri adecvate și sistematice, o degradare structurală și   
 funcțională a dispozitivului și a performanțelor sale.



7.2.1 Curățarea tubului de ionizare

 7.2 Întreținere obișnuită

 Dispozitivul JONIX inside mini necesită o întreținere redusă care constă din curățarea 
periodică și regulată a sticlei și a plasei externe a tubului de ionizare, conform procedurii 
prezentate mai jos. Frecvența cu care se efectuează curățarea diferă în funcție de aplicații, în 
general variază de la maxim o dată pe lună la un minim de o dată la trei luni; acest lucru trebuie 
verificat în funcție de condițiile în care este instalat. Se recomandă curățarea tubului de ionizare 
la fiecare 1000 ore de funcționare. Fiind o componentă, nu există nici un tip de 
alarmă/semnalizare care trebuie eventual pregătită de instalatorul sau de proiectantul instalației.
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 Fig. 02: deșurubați cele 4 șuruburi ce 
fixează dispozitivul pe perete pentru a scoate 
tubul ionizator.

 Fig. 01: opriți alimentarea cu curent și 
verificați să nu poată fi restabilită în mod 
întâmplător sau accidental.

 Controlați ca tubul să fie în stare perfectă: nu trebuie să aibă fisuri sau alte tipuri de daune;  
 în caz contrar, trebuie înlocuit. Prezența unui strat albicios pe tabla de metal perforat din  
 interiorul sticlei înseamnă că tubul trebuie înlocuit.

 În general, tuburile trebuie înlocuite în termen de 18 luni de utilizare.

ATENȚIE,
ÎNTREȚINERE ÎN
DESFĂȘURARE

 Fig. 03: Deșurubați cu grijă tubul de 
ionizare, acționând asupra bazei din plastic 
verde.

 Scoateți cu mare grijă tubul din locașul  
 său, să nu îl deteriorați.

 Fig. 04: Scoateți plasa exterioară a tubului.

 Dacă operațiunea este dificilă, rotiți puțin  
 plasa în jurul sticlei.

 Fig. 05: Curățați sticla cu o cârpă ușor 
umezită.

 Nu utilizați detergenți lichizi sau spray,  
 săpun sau alte produse similare.
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 Verificați ca dispozitivul să funcționeze corect : trebuie să se audă un ușor susurat. În cazul  
 în care funcționarea defectuoasă a dispozitivului persistă, deconectați-l de la rețea și   
 consultați personalul specializat și autorizat de producător. Necurățarea periodică a   
 tuburilor de ionizare duce la o scădere a performanțelor sistemului.

7.2.2 Înlocuirea tubului de ionizare

 Fig. 10: Puneți la loc dispozitivul 
introducând orizontal tubul de ionizare în 
orificiu și înșurubați cele 4 șuruburi pentru a-l 
fixa pe perete.

 Fig. 11: reconectați dispozitivul la energia 
electrică.

 Singura parte care se deteriorează este tubul de ionizare, care suferă o diminuare a 
performanțelor odată cu trecerea timpului. Semnele de uzură, la apariția cărora este necesar să 
înlocuiți componenta, sunt reprezentate de apariția oxidului pe plasa interioară a tubului, aceasta 
devenind albicioasă, și opacizarea sticlei.

 Fig. 06: Spălați plasa sub jet de apă caldă 
și ștergeți cu grijă cu o cârpă care nu lasă scame.

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

 Fig. 07: Puneți la loc plasa metalică 
externă pe sticla tubului astfel încât să se 
suprapună exact peste tabla internă.

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

 Fig. 08: Puneți tubul la locul lui, 
înșurubându-l la loc acționând asupra bazei din 
plastic verde.

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

 Fig. 09: Controlați ca clema de    
 împământare să fie în contact cu   
 rețeaua externă după ce generatorul   
 ionizant a fost înșurubat la loc. În caz   
 contrar, contactați
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 Verificați ca dispozitivul să funcționeze corect : trebuie să se audă un ușor susurat. În cazul  
 în care funcționarea defectuoasă a dispozitivului persistă, deconectați-l de la rețea și   
 consultați personalul specializat și autorizat de producător. Necurățarea periodică a   
 tuburilor de ionizare duce la o scădere a performanțelor sistemului.

 Fig. 16: Controlați ca clema de    
 împământare să fie în contact cu   
 rețeaua externă după ce generatorul   
 ionizant a fost înșurubat la loc. În caz   
 contrar, contactați producătorul.

 Fig. 12: opriți alimentarea cu energie 
electrică și verificați să nu poată fi restabilită în 
mod întâmplător sau accidental.

 Fig. 13: deșurubați cele 4 șuruburi care 
fixează dispozitivul pe perete pentru a scoate 
tubul ionizator.

 Fig. 17: Puneți la loc dispozitivul 
introducând orizontal tubul de ionizare în 
orificiu și înșurubați cele 4 șuruburi pentru a-l 
fixa pe perete.

 Fig. 18: Reconectați dispozitivul la curent.

 Fig. 14: Deșurubați cu grijă tubul de 
ionizare, acționând asupra bazei din plastic 
verde.

 Scoateți cu mare grijă tubul din locașul  
 său, să nu îl deteriorați.

 Fig. 15: Înșurubați cu mare grijă NOUL tub 
de ionizare ținându-l de la bază.

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

ATENȚIE,
ÎNTREȚINERE ÎN
DESFĂȘURARE



8. ELIMINARE

 7.3 Întreținere specială

 Orice operațiune de întreținere care nu face parte dintre operațiunile descrise ca 
 întreți nere obișnuită trebuie efectuată numai de personal specializat și format autorizat  
 în mod expres de producător.

 La finalul utilizării, dispozitivele JONIX inside mini trebuie eliminate cu respectarea 
normelor în vigoare în țara în care sunt instalate. Materialele din care este compusă unitatea sunt:

 • Oțel inoxidabil
 • Aluminiu
 • Sticlă
 • Nailon
 • Plastic
 • Hârtie și carton

 GESTIONAREA DEȘEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE.

 Acest produs intră în domeniul de aplicare a Directivei 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   
 platformele ecologice care pot prelua produsul în vederea eliminării și a corectei sale   
 reciclări ulterioare. Produsul nu este potențial periculos pentru sănătatea umană și pentru  
 mediu, întrucât nu conține substanțe dăunătoare conform Directivei 2011/65/UE (RoHS),  
 dar dacă este abandonat în mediul înconjurător are efecte negative asupra ecosistemului  
 Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza pentru prima dată aparatul.

 Vă recomandăm să nu utilizați în nici un caz produsul în alt scop decât cel căruia îi este 
destinat; dacă este utilizat necorespunzător, există pericol de electrocutare.
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CONDIȚII DE GARANȚIE
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 Producătorul garantează repararea dispozitivului 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 sticlei tubului de ionizare.
 3.   Nerespectarea normelor de utilizare și întreținere descrise duce la anularea garanției.
 4.   Cumpărătorul are dreptul să beneficieze de garanția de 12 luni.
 5.   Garanția este valabilă doar dacă sistemul a fost cumpărat de la un vânzător autorizat.
 6.  Garanția include repararea sau înlocuirea gratuită a componentelor cu defecte de 
fabricație și nu include în nici un caz înlocuirea dispozitivului.
 7.   Reparațiile în garanție trebuie efectuate numai la vânzător sau la producător.
 8.  Sunt excluse din garanție sistemele deteriorate sau defecte din cauza: înlocuirii unor 
componente sau accesorii cu altele de tip neaprobat în mod explicit de producător, a 
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 etichetele ilizibile, lipsa 
sau deteriorate.
 10. Toate costurile de transport și riscurile aferente sunt în sarcina cumpărătorului.
 11.  Efectuarea uneia sau mai multor reparații în perioada de garanție nu modifică data de 
scadență a garanției.
 12. Este exclusă responsabilitatea subscrisei pentru orice daună, directă sau indirectă, 
cauzată persoanelor sau bunurilor, de defecte sau consecințe ale utilizării improprii ale 
produsului.

 Utilizatorul autorizează producătorul și structurile conexe de asistență și suport, să-i 
arhiveze și să-i prelucreze datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile GDPR 
2019/679. Utilizatorul va putea în orice moment să-și exercite drepturile în raport cu operatorul de 
date (JONIX srl).



DECLARAȚIE CE DE CONFORMITATE
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DENUMIRE

COD PRODUS

NUMĂR DE SERIE

JONIX INSIDE MINI

00000000XXXX

JONIX S.R.L.

SEDIU SOCIAL Viale Spagna, 31/33 – 35020 Tribano(PD)
SEDIU CERCETARE Via Tegulaia 10/b - 56121 Pisa

SEDIU OPERATIV: Via Romagnoli, 12/A – 40010 Bentivoglio (BO)

declară pe propria răspundere că produsul

este conform cu directivele:

2014/35/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 februarie
2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la

dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor
anumite limite de tensiune

2014/30/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26
februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la

compatibilitatea electromagnetică

2011/65/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 8 iunie
2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în

echipamente electrice și electronice

2012/19/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 4 iulie 2012

privind deșeurile aparatelor electronice (RAEE)

Tribano (PD), 31/07/2020                                                                         Director General: Mauro Mantovan
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