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SM~L|UITE CU VOLUM DE 30, 50, 
80, 100, 120, 150, 200 LITRI

 ATEN|IE !: Citi\i cu aten\ie acest manual [nainte de a pune [n 
func\iune echipamentul!

BOILERE  ELECTRICE AQUA
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 {nainte de a monta sau a porni boilerul, va rog s` citi\i [ntreg textul prezentului manual. 
Con\inutul s`u este util at@t pentru cei care-l monteaz`, c@t ]i pentru utilizator ]i pentru per-
sonalul tehnic de [ntre\inere. Respectarea regulilor din acest manual este important` pentru 
siguran\a utiliz`rii boilerului ]i pentru asigurarea garan\iei acestuia.

 ATEN|IE! Instalarea boilerului ]i conectarea sa la instala\ie se va efectua numai de 
catre personal autorizat. La instalare trebuiesc montate toate elementele de siguran\` livrate 
de produc`tor.

 ATEN|IE!  Conectarea boilerului la alimentarea electric` trebuie realizat` numai de 
c`tre personal autorizat. Trebuie respectate toate normele de conectare pentru a nu exista 
pericolul de electrocutare. nu conecta\i boilerul la reteaua electric` [nainte de a umple boilerul 
cu ap`.

 ATEN|IE! Atunci c@nd apa din boiler este [nc`lzit` la temperatura maxim admis`, ex-
ist` pericolul accidentelor termice cu apa din boiler.

 ATEN|IE! Nu permite\i copiilor sau persoanelor cu handicap sau neinformate s` aib` 
acces la utilizarea boilerului, pericol de accidente.

  Protec\ia mediului
 Acest aparat este marcat [n conformitate cu cerin\ele Directivei Europene 96/2002 cu 
privire la reciclarea ]i dezmembrarea echipamentelor electrice (WEEE).
 Prin marcare se asigur`, c` dup` ce echipamentul ]i-a indeplinit func\ionalitatea ]i nu 
mai poate fi utilizat, dup` dezafectare va fi dezmembrat ]i reciclat astfel [nc@t s` nu se afect-
eze negativ mediul [nconjur`tor ]i s`n`tatea oamenilor.

 Simbolul        de pe boiler si de pe ambalajul acestuia semnific` ca acesta dupa ter-
minarea ciclului sau de via\` se va trata ca reziduu menajer si se va duce la centrele speciali-
zate [n colectarea ]i tratarea acestor rezidii. De asemenea se va \ine cont ]i de regulile locale 
[n tratarea de]eurilor.
 Pentru mai multe informa\ii [n cea ce prive]te reciclarea acestor de]euri va rugam sa 
contacta\i autorit`\ile locale sau distribuitorul de la care ati achizi\ionat aparatul.

 CARACTERISTICI TEHNICE
 Boilerele pentru [nc`lzire ap` sunt proiectate pentru a fi  montate [n pozi\ie verti-
cal`. Caracteristicile tehnice ]i de func\ionare sunt descrise [n Fig 1 ]i tabelul de mai jos. 
Rezervorul din interiorul boilerului este protejat [mpotriva coroziunii prin vopsea emailic` ]i 
deasemenea cu protec\ie anodic` [mpotriva depunerilor. {n num`rul modelului, boilerele au 
inscrip\ionate litera “G” sau “M” care [ndic` caracteristicile constructive ale acestuia. Litera 
“T” indic` c` boilerul este echipat cu un schimb`tor de c`ldur` pentru [nc`lzirea alternativ`. 
Toate dispozitivele f`r` schimb`tor de c`ldur` fac parte din seriile “ Eldom Aqua”, celelalte 
serii poart` numele de “ Eldom Termo”.
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          Modele

Parametri

72269G 72267G 72268G 72270G 72268GT 72270GT 72266GT 72280MGT

Capacitate nominal` [l] 30 50 80 100 80 100 120 150

Tensiune nominal`[V] 220-230 V

Putere nominal` [W] 1500 2000

Presiune nominal` [bar] 6

Timp de [nc`lzire cu 
energie electric` de la 

12oC la 65oC [h]

1.25 2.1 3.35 4.2 2.1 4.2 3.75 4.7

Tip de [nc`lzire Electric` Combinat` ( Electric+ schimb`tor de c`ldur` )

Amestec 37oC [l]
( [nc`lzire electric` )

72 120 180 240 180 240 285 360

Volum  [l] 30 50 80 100 80 100 120 150

Suprafa\` schimb`tor 
de c`ldur` [m 2]

- - - - 0.18 0.24 0.30 0.41

Tub serpentin`
[mm]  

- - Ø21.3x1.8x
2670

Ø25x1.5
x3020

Ø21.3x 1.8x
2670

Ø25x1.5
x3020

Ø25x1.5
x3800

Ø25x1.5
x5300

Masa cu ambalaj f`r`
ap` [kg]

14 18.5 25 30 28 34 40 53

Dimensiuni  [mm]  
                             

385x540 385x735 385x1040 460x973 385x1040 460x973 460x1140 460x1390

Racorduri hidraulice 1/2” 3/4” 1/2” 3/4” 3/4” 3/4”
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Model 72325Pt 72326Pt

Volum  [l] 10 15

Dimensiuni  [mm]  275x265x439 275x265x523

Tensiune nominal`[V] 220-230 220-230 

Putere nominal` [W] 1500 1500

Timp de [nc`lzire cu 
energie electric` de la 

12oC la 65oC [h]

0.42 0.6

Presiune nominal` [bar] 6 6

Racorduri hidraulice 1/2” 1/2”

Masa cu ambalaj f`r`
ap` [kg]

7.8 9
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 Aparatul este destinat doar utiliz`rii pentru care a fost expres prev`zut.             
Pozi\ionarea sau montajul altor dispozitive [n apropierea boilerului este strict interzis`. Orice 
utilizare diferit` trebuie considerat` improprie ]i deci periculoas`. În caz de erori de instalare, 
de utilizare sau între\inere, datorate nerespect`rii legisla\iei tehnice în vigoare,a normativelor 
sau a instruc\iunilor din manualul de fa\` ( furnizate de constructor),este exclus` orice re-
sponsabilitate contractual` ]i extracontractual` a constructorului pentru eventuale daune ]i 
se pierde garan\ia aparatului.

 Cerin\e adi\ionale pentru montaj boiler 150 l - sunt OBLIGATORII [n sensul [n care 
dispozitivul se va suspenda de perete. {n func\ie de tipul peretelui se va utiliza una din metodele 
prezentate mai jos [n Fig. 2 ]i Fig 3. 

Montaj pe un perete portant
Pere\ii portan\i sunt construi\i din beton, beton cu 
arm`tur`, zidarie de caramid` ( solid ]i singur ) cu 
grosimea de cel pu\in 25 cm.

1. Brid` de prindere 
2. Holz]urub M12 
3. Piuli\` 
4. Perete 

 MONTAJUL BOILERULUI PE UN PERETE CORESPUNZ~TOR

 Toate boilerele vor fi montate ]i amplasate [n incinte [n care cerin\ele contra incendiilor 
sunt cele uzuale unde temperatura mediului ambient nu scade sub 0 oC. 
 Pe pardoseala camerei unde este montat boilerul se recomand` montarea unui sifon 
de pardoseal` de permite scurgerea apei care iese din supapa de siguran\` a robinetului de 
amestec, c@nd aceasta este activat` sau [n cazul [n care se vor executa opera\ii de [ntre\
inere ]i repara\ie la boiler.
 Locul pentru amplasarea dispozitivului va fi corect dimensionat, astfel incat sa permita 
modul de fixare, montarea componentelor [n scopul suspendarii acestuia ]i a celor de 
protectie precum si a realizarii comode a opera\iilor de [ntre\inere.
 Boilerul va fi montat pe perete utiliz@nd hold]uruburi cu dibluri cu un diametru de la 10-
12 mm, ferm prins de perete ( cu prindere prin penetrarea peretelui ). Sistemele pentru fixare, 
prindere ]i suspendare vor fi dimensionate pentru o greutate de dou` ori mai mare dec@t 
greutatea total` a boilerului ]i a con\inutului de ap` din rezervorul acestuia. Boilerul va fi 
asigurat [mpotriva desprinderii de pe perete prin utilizarea hold]uruburilor sau prin penetrarea 
peretelui [n func\ie de materialul din care este construit peretele.

 ATEN|IE !: {n cazul nerespectarii cerin\elor sus men\ionate pot rezulta daune la 
dispozitiv. O instalare gre]it` poate cauza daune persoanelor, animalelor sau lucrurilor, 
pentru care constructorul  sau distribuitorul nu este responsabil. 
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 CONECTAREA LA INSTALA|IE
 
 C@nd conecta\i boilerul la conductele de ap` cald` ]i ap` rece de la re\eaua de 
alimentare cu ap`, s`ge\ile ]i semnele de ghidaj de pe evacurile boilerului trebuiesc 
respectate: 
 -\eava pe care se gasesc s`ge\ile colorate [n albastru reprezint` alimentarea cu apa 
rece de la re\ea.
 -\eava pe care se g`sesc s`ge\i colorate [n ro]u este ie]irea din boiler (ap` calda). 
Schema conexiunilor pentru montaj este prezentat` [n Fig.4.
 Valva de siguran\` a boilerului face parte din furnitur` ]i va fi montat` de c`tre instalator 
pe conducta de ap` rece. 

1. Rezervor de apa
2. Alimentare boiler de la retea
3. Iesire apa calda
4. Robinet pentru inchiderea alimentarii 
( la cererea utilizatorului )
5. Robinet de trecere cu aerisitor
6. Reductor de presiune hidraulic 

Montaj pe un perete neportant 
Pere\ii neportan\i sunt construi\i din caramid` sau 
altele materiale u]oare cu rezisten\` sc`zut`. 

1 Brid` de prindere 4x60x360 
2. Agrafa boilerului 
3. Bolt M16 
4. Piulita 
5. Cornier 50x50x5 
6. Talpice 4x100x100 
7. Bolt pentru beton

Nota: 1. pozi\iile 1,5 ]i 6 sunt sudate 
        2.tavanul ]i podeaua [ncaperii sunt din 
beton armat



6 7

 ATEN|IE ! Nerespectarea cerin\elor  pentru conectarea la re\eaua de alimentare cu 
ap` poate conduce la umplerea par\ial` a rezervorului din boiler ]i [n consecin\` la deteriora-
rea acestuia. Aerisirea incorect` prin robinetul de amestec conduce la distrugerea boilerului.  
 Consecin\ele nu sunt acoperite de certificatul de garan\ie pentru care constructorul ]i 
distribuitorul nu este responsabil.

 Conectarea boilerului la re\eaua de alimentare electric` va fi executat` de catre personal 
calificat. 

 CONECTAREA BOILERULUI CU SCHIMB~TOR DE C~LDUR~ LA SISTEMUL DE 
{NC~LZIRE. 

 Racordurile de ie]ire la schimb`toarele de c`ldur` sunt marcate cu un inel de culoare 
neagr` ]i etichetele cu men\iunea corespunz`toare. Acestea vor fi conectate la sursa termic` 
a instala\iei alternative doar de catre personal calificat urm`rind proiectul [n conformitate 
cu reglementarile [n vigoare. Compozi\ia ]i indicii apei provenit` din livrare ACM, se vor 
[ncadra [n domeniu ]i ratele de concentra\ie admise [n concordan\` cu legisla\ia [n vigoare. 
Temperatura agentului termic utilizat nu va fi mai mare de 85oC. Se recomand` montajul 
unei supape de sens pe admisia schimb`torului de c`ldur`. Cu ajutorul acesteia pute\i evita 
circula\ia nedorit` a agentului termic. 
 ATEN|IE ! ESTE INTERZIS~ circula\ia agentului termic prin intermediul 
schimb`torului c@nd rezervorul de ap` este gol.
 Conectarea boilerului la sursa de energie termic` alternativ` va fi executat` doar de 
catre personal calificat urm`rind proiectul [n conformitate cu reglementarile [n vigoare.

 

 ATEN|IE !  Demontarea valvei de siguranta ]i / sau [nlocuirea acesteia cu alta este 
interzis`! Este interzis montajul altor valvelor [ntre valva de siguran\` si boiler. Blocarea unei 
par\i a valvei de siguran\` este strict interzis!
 Se recomand` ca evacuarea valvei de siguran\` s` se efectueze la reteaua de 
canalizare sau in lipsa acesteia in exteriorul cladirii. 
 Dup` conectarea boilerului la re\eaua de alimentare cu ap`, rezervorul boilerului va 
fi umplut cu ap`. Pentru aceasta robinetul pentru ap` calda de la valva de amestec va fi [n 
pozi\ia deschis, supapa antiretur va fi deschis` ( pozi\ia 4, Fig 3 ) iar la robinetul de amestec 
dupa umplerea boilerului va curge apa in scurt timp . Dupa eliminarea intregului aer din 
instala\ie se inchide robinetul de amestec. 
 ATEN|IE ! Dac` nu exista debit de ap` la valv` sau jetul este redus ( c@nd presiunea 
de ap` din re\eaua de alimentare este normal` ) se consider` defect deoarece prin sistemul 
de alimentare cu ap` trec impurit`\i sau executarea conexiunilor la  sistemul principal de 
alimentare cu ap` obtureaz` valva de siguran\` sau valva de amestec. Verifica\i!
 Utilizarea altor conexiuni ale dispozitivului p@n` c@nd opera\ia pentru remedierea 
defectulului nu a fost executat`  SUNT STRICT INTERZISE!
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  CONECTAREA LA RE|EAUA DE ALIMENTARE ELECTRIC~

 Aten\ie! {nainte de a pune boilerul [n func\iune asigura\i-v` c` rezervorul este umplut 
cu ap`. (Verifica\i!). Boilerele au asigurat un factor de protec\ie [mpotriva scurgerilor de 
curent electric -“Clasa I”. 
 Re\eaua de alimentare electric` a boilerului va func\iona ca un circuit de curent 
separat, sec\iunea fiec`ruia dintre conductori de alimentare (faza, neutru ]i [mp`m@ntarea) 
trebuie s` fie de cel pu\in 2,5 mm

2 
]i o siguran\` de 16 A [n linie. Conexiunile la cablajele 

electrice vor fi executate in concordan\` cu schema electric` aplicat` pe dispozitiv unde 
cablajele vor fi conectate la terminal corespunz`tor.  La conectarea cablurilor pentru re\
eaua de alimentare electric` la boiler, capacul din plastic trebuie scos prin [ndep`rtarea 
]uruburilor. 
 Aten\ie! Este interzis` deconectarea conexiunilor interne! ( executate de produc`tor ).
 Cablajului electric se va conecta [n conformitate cu Fig 5. Faza va fi conectat` la 
terminalul marcat cu litera L ( sau A1). Cablul neutru va fi conectat la terminalul marcat 
cu litera N ( sau B1 ) ]i cablul pentru protec\ie va fi conectat la terminalul marcat cu 
semnul      [mp`m@ntare. Cablajul va fi pozi\ionat ]i fixat cu ajutorul colierului, localizat [n 
capacul de plastic. Dup` conectarea cablajelor la terminali [nchide\i ]i pozi\iona\i capacul cu 
ajutorul ]uruburilor de fixare men\in@nd [n pozi\ie liber` conductorii ]i tuburile capilare ale 
termostatului.

{ntrerup`tor termic Termostat

Semnal luminos

Anod

Rezervor
Consol`
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 ATEN|IE ! Este OBLIGATORIE instalarea [n circuitul electric al boilerului a unui 
dispozitiv care s` asigure deconectarea tuturor fazelor [n caz de suprasarcin` clasa III.
 Cablurile circuitului electric [ntre dispozitiv ]i terminalele electrice de intrare ale 
boilerului nu trebuiesc deconectate de nici un [ntrerup`tor sau dispozitiv de siguran\`. Dac` 
boilerul va fi instalat [n baie, acest dispozitiv va fi montat [n exteriorul acestei [nc`peri.
 Dup` conectarea la re\eaua de alimentare electric` boilerul va fi testat pentru a 
verifica func\ionarea acestuia.
 ATEN|IE ! Nerespectarea cerin\elor  pentru conectarea la re\eaua de alimentare 
electric` poate conduce la reducera siguran\ei acestui dispozitiv ]i [n consecin\` este 
interzis` utilizarea acestuia. Consecin\ele nu sunt acoperite de certificatul de garan\ie pentru 
care constructorul ]i distribuitorul nu este responsabil.
 Conectarea boilerului la re\eaua de alimentare electric` trebuie efectuat` doar de personal 
calificat. 

 UTILIZARE BOILER
 Pornirea ]i oprirea boilerului [n modul func\ionare se poate realiza cu ajutorul unui 
dispozitiv extern.
 Temperatura dorit` se poate alege cu ajutorul unei rozete cu ac\ionare manual`.   
  C@nd este aprins indicatorul luminos ne arata ca apa din boiler se [ncalze]te p@na va 
ajunge la temperatura aleas` de utilizator; c@nd indicatorul luminos este stins [nseamna ca apa a 
ajuns la temperatura reglat`.

Aten\ie! Nu porni\i boilerul dac` exista posibilitatea ca apa din interiorul rezervorului s` 
fie [nghe\at`.

Aten\ie! Nu lasati copiii s` puna [n func\iune boilerul ! 
 Aten\ie! Nu permite\i persoanelor (inclusiv copii) ale c`ror capacit`\i fizice, senzoriale, 
mentale sau f`r` experien\` ]i cunostin\e [i [mpiedic` s` utilizeze aparatul în condi\ii de siguran\` 
f`r` supraveghere sau instruire. Nu permite\i copiilor s` porneasc` boilerul în modul de func\ionare 
sau s` se joace cu acesta. 
 Un clapet special a fost inclus în sistemul de siguran\` care permite în func\ionarea normal` 
a boilerului ca apa care s-a dilatat [n timpul înc`lzirii s` nu picure prin orificiile de aerisire ale 
robinetului în conducta de ap` rece. Cantitatea de ap` este mic` ]i tempetratura nu este foarte 
mare, deci, nu pot deteriora conductele sau alte elemente ale instala\iei de alimentare cu ap`. {n 
timpul func\ion`rii normale a boilerului, dac` exist` un robinet de re\inere suplimentar sau din alte 
motive, este posibil ca apa s` picure prin orificiile robinetului. Acest lucru nu trebuie considerat un 
defect ]i nu trebuie s` [nchide\i orificiile de aerisire, boilerul se poate defecta. Clapetul de re\inere 
inclus în robinetul de amestec [mpiedic` curgerea apei [napoi [n conducta de ap` rece [n cazul 
[ntreruperii de la conducta principal` de alimentare cu ap`. 
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 PROTEC|IE LA COROZIUNE, {NTRE|INERE PREVENTIV~ }I INTRE|INERE 
REGULAT~

 Boilere cu vas de expansiune emailat. O protec\ie anticoroziv` suplimentar` a fost 
inclus` [n boilerele cu vas de expansiune emailat. Aceasta const` dintr-un anod protector re-
alizat dintr-un aliaj special de magneziu care func\ioneaz` numai c@nd vasul este plin cu ap`.  
 
 Func\ionalitatea lui trebuie verificat` o dat` la 3 ani de c`tre companiile noastre serv-
ice din \ar`. Dac` este necesar, anodul poate fi [nlocuit constituind o condi\ie important` [n 
protec\ia vasului de expansiune. 
 {n zonele unde re\eaua de alimentare cu ap` are un con\inut ridicat de calcar se 
recomand` golirea rezervorului de ap` ]i indep`rtarea calcarului o dat` pe an. Acumularile 
de calcar depuse [n rezervorul boilerului pe stratul de email vor fi [ndep`rtate cu ajutorul unui 
material textil din bumbac. Se interzice utilizarea substan\elor chimice sau abrazive. {ntre\
inerea rezervorului nu face obiectul garan\iei ]i se va executa doar de c`tre personal calificat.
 {n timpul utiliz`rii regulate a boilerului este necesar` excutarea opera\iei pentru [ntre\
inere regulate. Aceste puncte sunt descrise [n capitolul “Reguli Importante” punctele 8,9 ]i 
11.
 REGULI IMPORTANTE
 1. Boilerele sunt destinate doar pentru scopuri menajere.
 2. Boilerele se monteaz` [n incinte [n care cerin\ele ]i condi\iile de siguran\` 
contra incendiilor sau [mpotriva coroziunii sunt cele uzuale.
 3. Aten\ie! Nu permite\i persoanelor (inclusiv copii) ale c`ror capacit`\i fizice, senzoriale, 
mentale sau f`r` experien\` ]i cunostin\e [i [mpiedic` s` utilizeze aparatul în condi\ii de siguran\` 
f`r` supraveghere sau instruire. Nu permite\i copiilor s` porneasc` boilerul în modul de func\ionare 
sau s` se joace cu acesta. 
 4. C@nd conectam boilerul la re\eaua de alimentare electric`, este obligatorie legarea 
la p`m@nt corect`. Nerespectarea cerin\elor  pentru conectarea la re\eaua de alimentare 
electric` conduce la interzicerea utiliz`rii echipamentului.
 5. Conectarea boilerului la instala\ia de ap` ]i cea electric` se va executa doar de c`tre 
personal specializat.
 6. Dup` montarea ]i conectarea la instalatia de ap` ]i electric`, boilerul va fi supus 
unui test de func\ionare de c`tre persoana care face instalarea finala. Aceasta persoana este 
responsabil` de siguran\a instala\iei boilerului. 
 7. Prin “personal calificat” din prezentul manual,  privind conectarea racordurilor 
hidraulice la re\eaua de alimentare cu ap` ]i deasemenea conectarea la re\eaua de alimentare 
electric`, test de func\ionare, inspec\ie ]i [ntre\inere [mpotriva coroziunii se [n\elege orice 
persoana care are calificarea necesara si atestarea acesteia de catre organisme notificate.
 8. Daca exista posibilitatea ca in incinta unde este montat boilerul temperatura apei sa 
scada sub 0°C este recomandata golirea boilerului, cand nu este utilizat (vezi punctul 10).
 9. Pentru exploatarea sigur` a boilerelor, robinetul cu aerisitor trebuie cur`\at, 
de]urub@nd capacul (se ridic` tija ce modifica pozi\ia ventilului) p@n` c@nd se observ` 
curgerea unui jet puternic de apa. Este necesar` efectuarea acestei opera\ii dup` instalarea 
boilerului, iar [n exploatare opera\ia trebuie efectuat` o data la 14 zile ]i dup` fiecare oprire sau 
modificare a instala\iei. {n cazul [n care rezervorul de ap` este plin dar nu exist` debit de ap`
sau debitul este slab, sistemul  poate fi defect sau blocat de c`tre impurit`\ile aflate [n re\
eaua principal` de alimentare cu ap`. Utilizarea boilerului cu sistemul de siguran\` blocat sau 
defect este strict interzis. Deconecta\i boilerul imediat ]i contacta\i departamentul Service. 
Altfel rezervorul de ap` se poate distruge ]i deasemenea poate cauza daune persoanelor 
sau obiectelor. 
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 10. Supapa de siguran\` c@nd este necesar serve]te ]i la golirea boilerelor. Opera\ia 
pentru golire se va executa dup` cum urmeaz`:
 -Deconecta\i boilerul de la alimentarea electric`.
 -{ntrerupe\i accesul apei c`tre boiler ]i robinetul din pozi\ia 4, Fig.4 este [nchis.
 -Robinetul de amestec  ap` cald` de la baterie este deschis permi\@nd astfel golirea 
boilerului. 
 - Maneta supapei de siguran\` se ridic` p@n` c@nd debitul de ap` se opre]te.
 -Orice interven\ie se va realiza numai de catre personal calificat.
 Prin aceast` opera\ie nu se gole]te [ntrega ap` din boiler, pentru a scoate toat` apa 
se va demonta flan]a de pe fundul boilerului.
 
 11.Trebuie s` se \in` cont de cerin\ele referitoare la protec\ia anodica ]i dup` 
expirarea termenului de garan\ie a produsului pentru o buna functionare.

 14. CONDI|II DE GARAN|IE 
 Perioada de garan\ie a boilerelor este determinat` de c`tre importator pentru fiecare 
\ar` (pia\`). 
 Garan\ia boilerelor va fi recunoscut` numai atunci când: 
 - Boilerul a fost instalat în conformitate cu cerin\ele din manualul de fa\`. 
 - Boilerul trebuie s` fie utilizat numai pentru ce este destinat. 
 Garan\ia include repararea gratuit` a defectelor din fabric` ce pot ap`rea în timpul 
perioadei de garan\ie. Repara\iile se efectueaz` de c`tre unit`\ile service autorizate de c`tre 
vânz`tor. 
Garan\ia nu este valabil` pentru defecte care rezult` din: 
 - Transport impropriu 
 - Depozitare improprie 
 - Utilizare improprie 
 - Con\inutul ]i parametrii apei peste normele standardului European de calitatea a apei 
potabile ]i în special con\inutul de cloruri de pân` la 250 mg/l ]i conductivitatea electric` apei 
pân` la 2000 µS/cm. 
 - Utilizarea unei tensiuni mai mare decât cea indicat` în Manualul de instalarea ]i 
operare 
 - Deformarea rezervorului de ap` ca urmare a înghe\`rii apei 
 - Elemente naturale, calamit`\i ]i alte circumstan\e de for\` major` 
 - Nerespectarea instruc\iunilor din Manualul de instalare ]i operare 
 - În cazul unor repara\ii neautorizate a eventualelor defecte 
 În cazurile men\ionate mai sus defectele sunt eliminate contra cost. 

 OBSERVAREA CERIN|ELOR DIN MANUALUL DE FA|~ ESTE O CONDI|IE 
NECESAR~ PENTRU EXPLOATAREA SIGUR~ A PRODUSULUI ACHIZI|IONAT }I ESTE 
UNA DIN CONDI|IILE DE GARAN|IE. 
 ORICE MODIFIC~RI SAU RECONSTRUC|II ALE STRUCTURII BOILERULUI DE 
C~TRE CUMP~R~TOR SUNT INTERZISE. 
 ÎN CAZUL {N CARE S-AU CONSTATAT MODIFIC~RI SAU RECONSTRUC|II, 
OBLIGA|IILE DIN GARAN|IE ALE PRODUC~TORULUI }I VÂNZ~TORULUI SUNT 
ANULATE, IAR ACESTA NU {}I ASUM~ NICI O RESPONSABILITATE CU PRIVIRE LA 
SIGURAN|A APARATULUI. 
 DAC~ ESTE NECESAR, APELA|I LA UNIT~|ILE DE SERVICE AUTORIZATE DE 
PRODUC~TOR. 
 PRODUC~TORUL Î}I REZERV~ DREPTUL DE MODIFICARE NE-NOTIFICAT~ A 
CONSTRUC|IEI CARE NU AFECTEAZ~ SIGURAN|A PRODUSULUI.


