
Instructiuni de instalare si operare

Termostat de contact mecanic 
cu senzor de imersie

1

2

Instalarea

Montati sezorul pe teava de apa cu ajutorul unei fascete si instalati termostatul de contact intr-un loc 
usor accesibil. 
Va rugam sa va asigurati ca senzorul va avea contact permanent cu teava. Indepartati orice 

izolatie  sau materiale ce ar putea impiedica senzorul sa aiba contact cu suprafata tevii.   

Caracteristici

- Se monteaza usor pe teava avand sca ra de reglaj vizibila
- Utilizare simpla
- Se poate bloca la temperatura dorita
- Intervalul temperaturii de lucru 30°C - 90°C
- Borna de conectare usor accesibila

Racordari electrice

 Cele 4 borne sunt vizibile si pot fi racordate astfel:

• Borna C si 1
Termostatul cupleaza cand temperatura scade sub cea setata si decuplează cand  temperatura
crește.

• Borna C si 2
Termostatul cupleaza cand temperatura crește peste cea setata si decupleaza cand temperatura
scade.

•  • Borna  este impamantarea

Utilizare

Termostatul are un buton rotativ, cu scara temperaturii insemnata, pentru reglarea temperaturii.
Pentru a putea roti butonul va trebui sa trageti de el aprox 5 mm in afara carcasei pentru a-l elibera din 
mecanismul  de blocare. Acum rotiti butonul pana la temperatura dorita si impingeti-l inapoi in carcasa 
pentru a-l bloca din nou.

Indepartati capacul termostatului prin indepartarea butonului rotativ  (1) si desfaceti surubul din plastic  (2). 

Instalarea termostatului trebuie executata de catre personal autorizat. La executarea instalarii, 
alimentarea cu energie electrica trebuie sa fie intrerupta. 
Instalarea trebuie sa fie facuta dupa intructiunile inscrise in acest document. Nu raspundem de 
defectiunile aparute din cauza instalarilor defectuoase. 
Atentie!!! Posibilitate de electrocutare. 
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Dimensiuni:

Alimentare: 230V AC 50Hz

Contact: 1 contact - 2 sensuri

Amperaj: 15 (2) A

Domeniul de setare: 30°C - 90°C

Elementul senzorului: Senzor lichid

Gradul de protectie: IP 20

Certificat CE 

Date tehnice:Diagrama circuitului:

Model: AT10F



                   CERTIFICAT DE GARANTIE

PRODUS: SALUS / Im
portator: SALUS CONTROLS ROMANIA SRL

TIPUL: .............................................
SERIA: ..............................................
FACTURA: ................................./.............
CUM

PARATOR: ..............................................................................................................

La vanzare, PRODUSUL este predat consum
atorului / cum

paratorului insotit de factura originala, docum
entatia tehnica si certificatul de garantie 

com
pletat si sem

nat de vanzator.

La achizitionarea PRODUSULUI, consum
atorul/cum

paratorul are obligatia sa verifice com
pletarea certificatului de garantie cu toate datele necesare, 

sem
narea si stam

pilarea acestuia de catre vanzator. 
Garantia se aplica pentru orice lipsă a conform

ităţii existentă la m
om

entul când au fost livrate produsele. In cadrul term
enului de garantie m

entionat 
de prezentul certificat, VANZATORUL, prin interm

ediul societatilor de service colaboratoare, se obliga sa suporte toate cheltuielile (respectiv toate 
costurile necesare aducerii produselor la conform

itate, inclusiv costurile poştale, de transport, m
anipulare, diagnosticare, expertizare, dem

ontare, 
m

ontare, m
anoperă, m

ateriale utilizate şi am
balare) pentru repararea sau inlocuirea echipam

entului neconform
, in conditiile stabilite prin prezentul 

certificat de garantie.
Garantia se aplica de la data achiziției produsului de catre consum

ator/cum
parator, vanzatorul fiind răspunzător faţă de consum

ator pentru orice 
lipsă a conform

ităţii existentă la m
om

entul când au fost livrate produsele.

I. DREPTURILE CONSUMATORILOR SUNT IN CONFORM
ITATE CU PREVEDERILE LEGII 449/2003 SI OG. 21/1992 CU M

ODIFICARILE ULTERIOARE
Consum

atorul beneficieaza de drepturile conferite de prevederile Legea 449/2003 si OG nr. 21/1992, cu aplicarea prevederilor prezentului certificat 
de garantie; 

1.1. M
asurile reparatorii pe care vanzatorul este obligat sa le asigure sunt stabilite in prezentul articol, acestea urm

and sa fie aplicate astfel incat 
reparatia sa fie proportionala cu defectul reclam

at de catre consum
ator:

- repararea produsului, pe costul vanzatorului; 
- inlocuirea in m

od gratuit a produsului, cu conditia ca aceasta m
asura sa nu fie im

posibila sau disproportionata fata de defectul / disfunctionalitatea 
reclam

ata de catre consum
ator;

1.2. Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi facuta in cadrul unei perioade rezonabile de tim
p, ce nu va fi m

ai m
are de 15 zile calendaristice, de 

la data la care cum
părătorul a adus la cunoştinţă vânzătorului lipsa de conform

itate a produsului  si a predat produsul catre vanzator, si fara nici un 
inconvenient sem

nificativ pentru consum
ator, luandu-se in considerare natura produselor si scopul pentru care acesta a solicitat produsele - conform

 
Art. 11 alin. (4) din Legea 449/2003;

1.3. Consum
atorul poate solicita o reducere corespunzatoare a pretului sau rezolutiunea contractului in oricare din urm

atoarele cazuri:
• Daca nu beneficiaza nici de reparare, nici de inlocuirea produsului; 
• Daca vanzatorul nu a luat m

asura reparatorie intr-un tim
p rezonabila; 

• Daca vanzatorul nu a luat m
asura reparatorie, conform

 art. 11 alin. (4) din Legea nr. 449/2003, fara inconveniente sem
nificative pentru consum

ator; 

1.4. Consum
atorul nu este indreptatit sa solicite rezolutiunea contractului, daca lipsa conform

itatii este m
inora. 

1.5. Nu se considera lipsa de conform
itate daca in m

om
entul incheierii contractului de vanzare-cum

parare, consum
atorul a cunoscut sau nu putea, 

in m
od rezonabil, sa nu cunoasca aceasta lipsa de conform

itate ori daca lipsa de conform
itate isi are originea in m

aterialele furnizate/utilizate de 
consum

ator, im
preuna cu produsul. Totodata, folosirea produsului in alt scop decat cel stabilit de catre producator / vanzator, nu poate fi considerata 

o lipsa de conform
itate.

1.6. Consum
atorul trebuie să inform

eze vânzătorul despre lipsa de conform
itate în term

en de două luni de la data la care a constatat.
1.7. Dupa expirarea term

enului de garantie, consum
atorii pot pretinde rem

edierea sau inlocuirea produselor care nu pot fi folosite in scopul pentru 
care au fost realizate ca urm

are a unor vicii ascunse existente la data vanzarii si descoperite de catre consum
ator in cadrul duratei m

edii de utilizare, 
in conditiile legii

II. OBLIGATIILE CONSUMATORULUI / CUM
PARATORULUI, SUB SANCTIUNEA INCETARII DE DREPT A DREPTULUI LA GARANTIE

2.1. Sa asigure executarea lucrarilor de m
ontare/instalare cu personal autorizat, in conform

itate cu prevederile legale (proiecte, autorizatii, avize).
2.2. Sa asigure conditiile de punere in functiune a echipam

entului, indiferent de tipul acestuia, tinand cont de caracteristicile sale tehnice.
2.3. Sa m

onteze aparatul conform
 indicatiilor producatorului si sa foloseasca produsul in conform

itate cu destinatia acestuia, astfel cum
 ea a fost 

stabilita de producator.
2.4. Clientii au obligatia de a nu elim

ina deseurile de echipam
ente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri m

unicipal nesortate si de a colecta
separate aceste DEEE!

Societatea SALUS CONTROLS ROMANIA S.R.L. NU ESTE RASPUNZATOARE cu privire la eventualele daune aferente unor prejudicii m
ateriale sau 

m
orale, provocate de m

ontarea / instalarea necorespunzatoare si/sau in neconcordanta cu prevederile legale in vigoare.

III. EXCLUDERI DE LA GARANTIE
3.1. SUNT EXCLUSE DIN GARANTIE produsele sau partile avariate ca urm

are a nerespectarii de catre Cum
parator a obligatiilor si conditiilor stabilite prin prezentul 

certificat de garantie, precum
 si din cauze independente de VANZATOR/ PRODUCATOR, respectiv:

a) transport; 
b) alim

entarea aparatului cu energie electrica la param
etrii care depasesc lim

itele indicate de producator;
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c) instalare incorecta, executata de personal neautorizat, neconform

a cu instructiunile producatorului sau cu reglem
entarile legale; 

d) nerespectarea instructiunilor de utilizare; 
e) intreruperea accidentala a alim

entarii cu energie electrica; 
f ) descarcari electrice atm

osferice;
g) interventia asupra PRODUSULUI, inainte si dupa punerea in functiune, pe toata perioada de garantie de catre personal neautorizat legal;
h) conectarea / folosirea produsului im

preuna cu alte echipam
ente, instalate necorespunzator si/sau a caror defectiune/functionare neconform

a a determ
inat, in tot 

sau in parte, defectiunea reclam
ata de catre cum

parator.
3.2. In cazurile enum

erate anterior, obligatia de garantie a vanzatorului inceteaza incepand cu data la care a intervenit una din ipotezele care exclud dreptul
consum

atorului de garantie.

IV. SITUATII IN CARE INTERVENTIILE SE EFECTUEAZA CONTRA-COST
A. IN PERIOADA DE GARANTIE:
a) In toate cazurile prevazute in cap.III, punctul 3.1; 
b) In toate cazurile in care inform

atiile furnizate de utilizator sunt neadevarate, iar echipam
entul nu prezinta anom

alii de functionare 
c)In toate cazurile in care se constata ca interventia de service s-a efectuat datorita utilizarii necorespunzatoare a produsului, fara executarea operatiunilor de
intretinere periodica conform

 prevederilor docum
entatiei tehnice a produsului. 

Pentru m
ai m

ulta claritate, prin sem
narea prezentului certificat, cum

paratorul se obliga sa achite, in cazurile enum
erate anterior, contravaloarea serviciilor prestate 

de catre Vanzator / tertii parteneri ai vanzatorului, pentru constatarea defectiunilor, pe durata perioadei de garantie, dar cu incalcarea conditiilor prevazute pentru 
exercitarea garantiei. In plus, in cazul in care, cu acordul prealabil al cum

paratorului, vanzatorul / tertii parteneri realizeaza servicii in vederea rem
edierii defectiunilor, 

cum
paratorul va suporta integral contravaloarea m

aterialelor / pieselor de schim
b folosite si a serviciilor prestate.

B.ORICE INTERVENTIE SOLICITATA DE CATRE CUM
PARATOR, DUPA EXPIRAREA PERIOADEI DE GARANTIE – cu exceptia cazului in care este vorba de rem

edierea
unor defectiuni determ

inate in m
od exclusiv de vicii ascunse, existente la data vanzarii si reclam

ante pe durata m
edie de utilizare a produsului, care determ

ina 
im

posibilitatea folosirii produsului in conform
itate cu destinatia acestuia.

VANZATORUL acorda un term
en de garantie de 60 luni si durata m

edie de utilizare de 5 ani.
Prezentul certificat de garantie este valabil in totalitate in cazul consum

atorilor (persoane fizice sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care contracteaza 
cu vanzatorul in scopuri din afara activitatii sale com

erciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberal).
Deteriorarea / inlaturarea elem

entelor care perm
it identificarea produsului pentru care se beneficiaza de garantie determ

ina pierderea garantiei. (De preferat ca 
produsul sa fie trim

is in am
balajul original (pentru o buna protectie pe tim

pul transportului).

Am
 citit si accept conditiile si term

enii de garantie de m
ai sus: …
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Reparatii executate in garantie:

Data receptiei :.............................. Data predării :.....................................      
Descriere defect :.......................................................................................
Descriere reparatie :....................................................................................
..................................................................................................................
Prelungirea garantiei :...............................................................................
Fisa de service nr. :.....................................................................................
Inlocuirea produsului:             Da                Nu    
Nr. de serie :......................Sem

natura prim
ire client :................................

Num
e/stam

pila unitate service :     

Data receptiei :.............................. Data predării :.....................................      
Descriere defect :........................................................................................
Descriere reparatie :...................................................................................
..................................................................................................................
Prelungirea garantiei :...............................................................................
Fisa de service nr. :.....................................................................................
Inlocuirea produsului:             Da                Nu    
Nr. de serie :......................Sem

natura prim
ire client :................................

Num
e/stam

pila unitate service :    

Punct Service: SA
LU

S Controls Rom
ania SRL 

Strada Traian Vuia, N
r.126, C

luj-N
apoca

Tel: 0364 435 696 
Em

ail: tehnic@
saluscontrols.ro

Program
: Luni-Vineri: 09:00-17:00
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