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„Luksus EKO PID Dynamic” este un regulator 
universal pentru temperatura apei la cazanele de în călzire 
central ă controlate prin evacuare, alimentate cu c ărbune, 
cărbune fin, c ărbune brun, lemne, pele ţi etc. Asigur ă o 
func ţionare automat ă şi economic ă a întregii centrale 
termice (CT) precum şi la prepararea apei calde menajere. 

Vă rugăm să vă însuşiţi regulile de siguran ţă şi să 
citi ţi manualul cu aten ţie înainte de punerea în func ţiune 

a regulatorului.
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INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ ÎN EXPLOATARE 

1. La conectarea regulatorului, acordaţi atenţie tuturor condiţiilor locale şi instr-
ucţiunilor privind furnizarea şi alimentarea cu energie electrică. 

2. Instalaţiile electrice trebuie întreţinute de personal calificat; aparatul trebuie 
deconectat de la reţea în timpul lucrărilor de întreţinere. 

3. Regulatorul trebuie conectat la priză cu pământare pentru raţiuni de siguranţă 
la întreţinere, precum şi pentru a preveni distorsiunile electromagnetice din 
reţelele electrice, care pot afecta funcţionarea (rezultând printre altele erori în 
măsurarea temperaturii)! 

4. Pompele şi ventilatoarele trebuie legate la pământare. Acordaţi atenţie la 
pământarea motoarelor ce acţionează aceste subansamble. 

5. Cordonul electric nu se repară. O eventuală înlocuire a cordonului electric 
trebuie realizată de producător sau de un tehnician autorizat! 

6. Pentru o exploatare sigură a “sarcinii”, este necesară o conectare şi un montaj 
corect a siguranţei fuzibile a ventilatorului. Neluarea acestei măsuri de 
protecţie duce la pierderea garanţiei. 

 
 

Declaraţie de conformitate 
 

 - 07 
în baza Directivei 2004/108/EC şi a Directivei 2006/95/EC 

ZPUE ELSTER Sp.J. 
62-300 Września Obłaczkowo 150 

declară, sub responsabilitate exclusivă, că produsul 
Controller de temperatură pentru cazanul CH LUKSUS EKO PID 

Dynamic produs după data de 22 iunie 2007,la care declaraţia  
de faţă atestă că este în conformitate cu directivele: 

• Directiva de joasă tensiune 2006/95/EC  
• Directiva de compatibilitate electromagnetică 2004/108/EC  

    şi normele: 
- PN-EN 60730-1:2002+A1:2006+A12:2004+A13:2005+A14:2006 
- EN 60730-1:2000+A1:2004+A12:2003+A13:2004+A14:2005 
- PN-EN 60730-2-9:2006 
- EN 60730-2-9:2002+A1:2003+A11:2003+A2::2005+A12:2004 
- PN-EN 61000-3-2:2007 
- EN 61000-3-2:2006 
- PN-EN 61000-3-3:1997+A1:2005+A2:2006+IS1:2006 
- EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005+IS1:2005 
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I. Panoul de comand ă. 

 
Figura 1 – Vedere panou de control 

       Regulatorul este pornit prin acţionarea comutatorului . La 
început este afişată versiunea de software şi are loc un test al motoarelor de 
la ventilator şi de la pompe. În final se va afişa un meniu principal. În linia 
superioară a meniului, în partea stângă este afişată temperatura curentă a 
apei calde menajere, iar în dreapta modul curent de funcţionare. În linia in-
ferioară a meniului în stânga este afişată temperatura curentă a apei din 
cazan, iar în partea dreaptă este afişată temperatura programată. 

 Lămpile de control semnifică după cum urmează: 

 Funcţionarea ventilatorului de evacuare 

  Funcţionarea pompei de circulaţie pentru instalaţia de încălzire 
centrală 

  Pompă umplere pentru apa caldă menajeră 
 
Butoane speciale şi funcţiile acestora: 

 Pornirea şi oprirea procesului de combustie 

  Intrarea pentru modificare parametri şi validarea schimbărilor făcute 

  Obţinerea de informaţii despre funcţionarea cazanului, sau anularea 
schimbărilor 

 Creştere a valorii parametrului în PROGRAMAREA DE 
TEMPERATURĂ 
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 Diminuare a valorii parametrului în PROGRAMAREA DE 
TEMPERATURĂ 
 
II. Exploatarea cazanului. Selectarea parametrilor.  

 
1. Cazan – punerea în func ţiune 

 
� Se aprinde combustibilul. 
� Dacă sistemul este în modul STINS, apăsaţi butonul         . 

Regulatorul va intra în modul de PORNIRE şi va porni ventilatorul. După 
atingerea temperaturii cu 10°C mai mică decât temperatura 
PROGRAMATĂ, regulatorul va trece în modul de OPERARE. 

 
2. Alimentarea cu combustibil a cazanului, controlu l calit ăţii 

combustibilului 
 

� Dacă sistemul este în modul OPERARE, apăsaţi butonul        . 
Regulatorul va comuta pe modul STINGERE (cu oprirea ventilatorului). 

� Deschideţi uşa  
� Reumpleţi cu combustibil cazanul / controlaţi calitatea combustibilului. 
� Închideţi uşa de alimentare  
� Re-apăsaţi butonul        pentru revenirea în modul de lucru. 

 
3. Selectarea parametrilor 

 
Parametrul PROGRAMAREA TEMPERATURII  este disponibil direct 

pe panoul de control. În mod normal unul dintre parametri este chiar 
temperatura de pe plăcuţa cazanului 75-90°C. 

 Pentru a da o privire sau a schimba alţi parametri doriţi, din 

meniul principal, apăsaţi butonul  o dată, pe ecran va apărea parametrul 
[1], care are denumirea [VOLUM DE AER MOD DE LUCRU] iar valoarea 
acestuia este de [100%]. Cursorul intermitent de la numărul de parametru 
înseamnă că există posibilitatea ca la un moment dat vizualizarea să poată fi 

schimbată pentru alt parametru. Prin folosirea butonului   se selectează 
parametrul anterior, iar prin folosirea butonului  se selectează parametrul 
următor.  
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După selectarea unui anumit parametru, pentru a efectua o modificare re-

apăsaţi butonul . Cursorul este intermitent pe valoarea parametrului din 

acel moment. Prin folosirea butonului  se poate coborî valoarea 

parametrului, iar prin folosirea butonului  se poate ridica valoarea. 

 
Pentru confirmarea modificării dorite este nevoie de apăsarea 

butonului , care are ca efect salvarea modificării şi revenirea la meniul de 

selectare parametri. Pentru a anula modificările, apăsaţi butonul  - de 
revenire la selecţia de parametri fără salvarea modificărilor. Revenirea la 

meniul principal se va face prin apăsarea butonului . 
Sunt disponibili următorii parametri: 
 

1. VOLUM DE AER MOD DE LUCRU    10 ÷ 100 
[%] 

Valoarea implicit ă este 40% 
     Influenţează cantitatea de aer necesară la ardere; valoarea acestui 
parametru trebuie ajustată astfel încât o anumită încărcătură de lemne să 
aibă o combustie cât mai prelungită. 

 
2. MOD VARĂ                pornit / oprit 
Valoarea implicită este oprit . 
     Parametrul face comutaţia pe funcţionarea cazanului în regim de vară. 
Regimul de vară opreşte centrala termică. Doar serviciul de preparare a apei 
calde menajere rămâne în funcţiune. 

 
3. TEMPERATURĂ APĂ CALDĂ MENAJERĂ  30 ÷ 65 [°C] 
Valoarea implicită este 50°C 
     Parametrul stabileşte o temperatură pentru apa caldă menajeră. După 
încălzirea boilerului de apă caldă menajeră la temperatura programată, 
pompa specifică se opreşte. 

 
4. TEMPERATURĂ COMUTARE POMPĂ CIRCULARE APĂ ÎNCĂLZIRE

 60 ÷ 65 [°C] 
Valoarea implicită este 65°C 
    Parametrul specifică temperatura apei din cazan la care pompa de 
circulare instalaţie de încălzire intră în funcţiune. Temperatura la care pompa 
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se opreşte este cu 2°C mai mică decât temperatura programată pentru 
pornire. Pentru a menţine apa caldă încircuitul de încălzire şi după ce 
cazanul s-a stins, se recomandă programarea acestui parametru pe 60°C. 

4. Obţinerea de informa ţii suplimentare privind cazanul. 
Pentru obţinerea de informaţii suplimentare din meniul principal se 

apasă butonul  - care afişează utilizatorului meniul i1: 
       i1: CANTITATEA CURENT Ă DE AER  

 

O nouă apăsare a butonului  va afişa utilizatorului meniul i2: 

i2. TEMPERATURA CURENTĂ PROGRAMATĂ 

 
În cazul unei cooperări active cu termostatul de cameră pe acest 

ecran se afişează valoarea temperaturii de lucru a cazanului calculată pe 
baza semnalelor care provin de la termostatul de cameră. În alte cazuri se 
afişează valoarea temperaturii setată de utilizator. 

O nouă apăsare pe butonul  va afişa utilizatorului meniul i3: 

i3. CONTACTE TERMOSTAT 

 

O nouă apăsare pe butonul  va afişa utilizatorului meniul principal. 

III. Metoda de opera re a regulatorului.  
Descrierea funcţionării regulatorului priveşte doar operarea în condi-

ţii normale. Funcţionarea în situaţii de avarie şi alarmele sunt descrise la 
punctul IV. 

1. Func ţionarea ventilatorului. 

În urma apăsării butonului  regulatorul intră în regimul de 
APRINDERE şi creşte treptat puterea ventilatorului pentru 1,5 minute. Apoi 
începe admisia aerului la capacitate maximă în funcţie de parametrul [2] 
VOLUM AER MOD APRINDERE .Dacă temperatura creşte până la 
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atingerea unei valori cu 10°C inferioară temperaturii programate, regulatorul 
va trece în regim de OPERARE. Parametrul [1] VOLUM AER MOD 
OPERARE în timpul funcţionării va “decide” asupra capacităţii cazanului pe 
baza admisiei unei cantităţi suficiente de aer pentru arzător. Înintervalul de 
temperatură de la 0 la 10°C sub temperatura programată, cantitatea de aer 
furnizată către arzător este ajustată automat de regulator. Dacă temperatura 
apei din cazan depăşeşte TEMPERATURA PROGRAMAT Ă de utilizator cu 
5°C regulatorul găseşte cea mai mică valoare de control, trecând în regim 
de SUSŢINERE. Ventilatorul funcţionează periodic pe baza parametrilor [6], 
[7], [8].  
 

2. Func ţionarea pompei din circuitul instala ţiei de înc ălzire 
central ă. 

Pompa de circulare este pornită după ce în cazan a fost atinsă 
temperatura de operare. Condiţiile de pornire a acestei pompe sunt descrise 
prin parametrul [5]. Oprirea pompei de circulare are loc atunci când 
temperatura apei din cazan scade 5°C sub temperatura programată. 

 

3. Pompa de comand ă boiler ap ă caldă menajer ă – 
func ţionare. 

Pompa prin care se comandă căldura la boilerul de apă caldă 
menajeră porneşte doar în regim de OPERARE. Pompa nu este niciodată 
pornită în regim de STINGERE sau în regim de APRINDERE. Prioritatea la 
apă caldă menajeră este stabilită de utilizator prin parametrul 10. 

 Prima pornire a acestei pompe rezultă din trecerea 
regulatorului în regim de operare automată, care va avea loc atunci când 
temperatura programată a cazanului scade cu mai mult de 10°C. Această 
pompă va funcţiona până ce temperatura din boilerul de apă caldă menajeră 
atinge temperatura specificată de parametrul 4. După atingerea acestei 
temperaturi pompa se opreşte, urmând a porni din nou dacă temperatura 
apei din boiler scade sub valoarea specificată de parametrul 11 INTERVAL 
TEMPERATURĂ APĂ CALDĂ sub temperatura programată pentru apa 
caldă. 

 Independent de temperatura programată pentru apa caldă, 
pompa de comandă este întotdeauna oprită dacă temperatura apei din 
cazan scade sub valoarea temperaturii din boileul de apă caldă, pentru a 
preveni răcirea apei calde. 

 Totuşi, dacă PRIORITATEA la apă caldă este activă, atunci, 
în timpul funcţionării pompei de comandă a căldurii cazanului spre boilerul 
de apă caldă, temperatura programată a boilerului este stabilită la un nivel 
superior cu 10°C faţă de temperatura programată pentru apa caldă 
menajeră. După ce boilerul se încălzeşte la temperatura programată, se 
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revine la nivelul programat de utilizator. La momentul furnizării de căldură 
către boiler, pompa de circulare din instalaţia de încălzire este oprită. 

Notă! În caz de urgen ţă, la defectarea senzorului de ap ă cald ă, 
până la înlocuire, func ţionarea pompei de comand ă este posibil ă. 

 În acest caz pompa este pornită din momentul în care 
agentul termic din cazan a atins cea mai mică dintre temperaturile: 
TEMPERATURA PROGRAMATĂ şi TEMPERATURĂ APĂ CALDĂ 
MENAJERĂ, urmând a se opri în funcţie de valoarea specificată de 
parametrul INTERVAL TEMPERATURĂ APĂ CALDĂ. 

 
            Trebuie luat în considerare faptul c ă boilerul de ap ă cald ă se va 
încălzi pân ă la temperatura din cazan, iar în caz de urgen ţă temperatura 
din boiler trebuie coborât ă pentru evitarea riscului de op ărire . 

IV. Alarme şi erori . 
În urma funcţionării senzorilor şi a stării acestora, regulatorul poate 

opera diferit de regimurile sale normale, putând afişa un număr 
corespondent al unei erori, folosind semnale acustice pentru a informa 
asupra erorii. 

a) Supra-r ăcirea cazanului – temperatura cazanului sub 6°C . 
Dacă senzorul din cazan semnalează o temperatură inferioară valorii 

de 6°C, atunci toate pompele sunt puse în funcţiune. Circuitul forţat de apă 
din instalaţie previne instalarea gheţii. Ventilatorul funcţionează înregim 
normal. 

b) Supra-înc ălzirea cazanului - temperatura cazanului peste 
92°C. 

Pe ecran apare mesajul SUPRAÎNCĂLZIRE (OVERHEATING) şi se 
generează un semnal acustic de alarmă. Ventilatorul se opreşte şi toate 
pompele pornesc pentru a răci cazanul. 

c)Supra-înc ălzirea cazanului - temperatura cazanului peste 
95°C. 

Dacă temperatura apei din cazan şi la ieşirea de tur creşte în pofida 
erorii OVERHEATING, sau pentru că ventilatorul încă funcţionează prin de-
fectarea regulatorului sau o eroare de software, un senzor termic fixat pe 
flanşa de tur a a cazanului opreşte curentul la motorul ventilatorului. 

d) Oprirea arz ătorului (din lips ă de combustibil). 
Regulatorul controlează prezenţa căldurii la nivelul arzătorului, 

măsurând schimbările de căldură din cormpul cazanului. Dacă temperatura 
cazanului scade cu 10°C faţă de TEMPERATURA PROGRAMATĂ şi nu 
creşte din nou în intervalul de timp impus de parametrul 12 TIMP DE 
STINGERE, regulatorul va trece independent în regimul de STINGERE, prin 
oprirea ventilatorului. Posibilitatea unei stingeri automate este blocată pentru 
o perioadă de 2 ore din momentul aprinderii cazanului. 

e) Defectarea senzorului de temperatur ă cazan. 
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Pe ecran este afişată eroarea EROARE SENZOR CAZAN şi se 
aude un semnal sonor continuu de alarmă. Ventilatorul este oprit, iar 
pompele sunt pornite. 

f) Defectarea senzorului de temperatur ă apă cald ă. 
Pe ecran apare mesajul de eroare EROARE SENZOR D.H.W. şi se 

aude un semnal sonor de alarmă continuu. Ventilatorul funcţionează normal, 
însă pompele funcţionează în regim de lipsă senzor apă caldă menajeră. 

Lista cu mesajele de eroare ale regulatorului 

 Mesajul pe 
ecran Semnal Motivul Procedura 

1 
Eroare senzor 
cazan 

continuu Defecţiuni la 
senzorul de corp 
cazan 

Înlocuirea senzorului 
de temperatură 

2 Supraîncălzire discontinuu Temperatura 
apei din cazan 
depăşeşte 92°C 

Observaţi 
temperatura, 
verificaţi oprirea 
ventilatorului 

3 Eroare 
memorie 

continuu Eroare de 
memorie 
regulator 

Contactaţi 
reprezentantul 
service 

4 Eroare senzor 
DHW apă caldă 

continuu Defectarea 
senzorului de 
apă caldă 
menajeră 

Înlocuire senzor 

5 Nicio reacţie la 
acţionările 
utilizatorului 
sau erorile 
afişate 

nu Sistemul 
micropocesor 
suspendat din 
cauza 
interferenţelor 

Pornirea şi oprirea 
regulatorului 

6 Ventilatorul sau 
pompa nu se 
opresc 

nu Defectarea 
sistemului de 
control pompe 
sau ventilator 

Contactaţi 
reprezentantul 
service 

7 Regulatorul nu 
funcţionează 

nu Siguranţa fuzibilă Înlocuire 

În cazul în care utilizatorul pierde controlul asupra procesului com-
bustiei prin selectarea de parametri nerelevanţi, decuplaţi regulatorul prin 

acţionarea butonului  şi reporniţi prin apăsarea simultană a butonului 

 până la afişarea pe ecran a titlului SETĂRI DE FABRICĂ. În acest fel 
se va revenii la reglajele făcute regulatorului în procesul de fabricaţie. 
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NOTĂ! Dacă în urma opera ţiunilor descrise mai sus, regulatorul 
nu revine la func ţionarea sa normal ă, contacta ţi produc ătorul la tel. +48 
61 437 76 90. 

V. Conectarea regulatorului la cazanul de înc ălzire centr-
ală. 

NOTĂ! Instala ţia de înc ălzire trebuie executat ă de un instalator 
autorizat; aparatul trebuie decuplat de la re ţeaua electric ă în timpul 
lucr ărilor la instala ţia de înc ălzire! Având în vedere disturb ările 
electromagnetice din re ţeaua electric ă, care pot afecta func ţionarea 
aparatului (rezultând , printre altele în m ăsurări eronate de 
temperatur ă), regulatorul trebuie conectat la re ţeaua electric ă cu 
contact de protec ţie (pământare)! Pompele, ventilatorul şi încărcătorul 
trebuie legate la p ământ. 

Eventualele înlocuiri ale cordonului electric trebu ie realizate 
doar de un electrician autorizat! 

1. Asamblare mecanic ă. 
Regulatorul poate funcţiona în două sisteme de montare:  

a) Pe orizontal ă: 
Montajul se va realiza prin alunecarea regulatorului peste suportul 

de fixare DIN şi asigurarea prin cele două şuruburi care trec prin picioarele 
din spate sub clema de conectare; 

b) Pe vertical ă: 
Această modalitate de montaj se va face cu consultarea 

producătorului regulatorului, care să întoarcă panoul de comandă. Pentru un 
montaj pe verticală se pot folosi şuruburile suplimentare şi o gaură practicată 
pe carcasa cazanului pentru poziţionarea regulatorului pe unul din pereţii săi 
laterali.  

Notă! Aparatul este total demontabil. Demontarea const ă în de-
sfacerea capacului din spatele carcasei, cu scoater ea conexiunilor şi 
firelor de leg ătură pe cablul din partea inferioar ă a carcasei, l ăsând pe 
cazan clema de conexiune cu firele de p ământare conectate. 

2. Asamblarea electric ă. 
Conectarea cablurilor de alimentare cu energie electrică şi către 

senzori (figura 2) se vor realiza după procedura următoare: 

• Pompele şi ventilatorul: 
• Conectaţi firul verde-galben (pământarea) în cutia de conexiuni pe 

şurubul de pământare marcat cu PE, din josul clemei, 
• Conectaţi firul albastru şi bej (N  şi Br) cu terminalul, 
• Din partea cealaltă, conectaţi firele la terminalele relevante, în cutiile 

electrice ale subansamblurilor; 

• comutatorul termic al ventilatorului :  
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• Conectaţi firul albastru şi bej (N şi Br) cu terminalul, pe partea cealaltă, 
asamblaţi senzorul – prin folosirea benzii de fixare – pe conductă în 
apropierea ieşirii de tur a cazanului; 
   Notă! În absen ţa instal ării acestui senzor, ventilatorul trebuie 
conectat cu terminalul N – comutator termic (therma l switch), şi Br 
– ventilator (fan). 

• senzorul de temperatur ă pentru corp cazan: 
• Conectaţi firul albastru şi bej (N şi Br) cu terminalul, 
• Aşezaţi senzorul în interiorul cazanului, tratat în prealabil cu ulei; 

• senzorul de temperatur ă pentru boilerul de ap ă cald ă: 
• Conectaţi firul albastru şi bej (N şi Br) cu terminalul, 
• Aşezaţi senzorul în orificiul prevăzut de la boilerul cu apă caldă.  
 
 

 
 

Figura 2 – Vedere terminal de conexiuni electrice 
 

Termostat pokojowy – Termostat  cameră 
Czujnik płaszcza – Senzor corp cazan 
Czujnik C.W.U. – Senzor boiler apă 
Pompa ład. C.W.U. – Pompa com. boiler 
Wył. Term. – Termoculpă 
Wentylator – Ventilator 
Pompa cyrk. C.O. – Pompa circulare 
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3. Schema de conexiuni 
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VI. Mod de instalare.  
Pentru pornirea regulatorului în regim de instalare, pentru a fi 

disponibili şi alţi parametri, opriţi regulatorul de la comutatorul  şi 

reporniţi cu apăsare simultană pe butonul   , până când apare pe ecran 
titlul MOD INSTALARE. Pentru a efectua schimbări la parametrii de instalare 

se va apăsa butonul   - care va activa parametrii suplimentari după cum 
urmează: 
5. INTERVAL ÎNTRE VENTILA ŢII                   1 ÷ 20 [min] 

Valoarea implicită este de 4 min . 
   Parametrul specifică intervalul de timp dintre ventilaţii, după care cazanul 
va intra în regimul de SUSŢINERE. 

 
6. TIMP DE VENTILAŢIE                   5 ÷ 30 [s] 

Valoarea implicită este de 30 s. 
   Parametrul specifică timpul de ventilaţie din timpul regimului de 
SUSŢINERE. 

 
7. PUTEREA DE VENTILAŢIE               30 ÷ 100 [%] 

Valoarea implicită este de 50 %. 
   Parametrul specifică puterea dată ventilatorului în regim de SUSŢINERE 
pentru a asigura tirajul forţat. 

 
8. TERMOSTAT DE CAMERĂ                          pornit / oprit 

Valoarea implicită: oprit . 
   Parametrul face posibilă cooperarea şi ataşarea unui termostat de cameră. 
Tipurile recomandate de termostate de cameră (termostate programabile) 
sunt EUROSTER sau AURATON. Este posibilă folosirea şi a altor 
termostate, însă acestea trebuiesc prevăzute la ieşire cu contacte de 
închidere. Termostatul trebuie conectat astfel încât contactul este închis 
atunci când temperatura camerei este mai mică decât cea programată. 

 
9. PRIORITATE APĂ CALDĂ MENAJERĂ                       pornit / oprit 

Valoarea implicită: oprit . 
   Parametrul permite comutarea priorităţii la prepararea de apă caldă 
menajeră. Metoda de funcţionare a fost descrisă la punctul III 3. 

 
10. INTERVAL TEMPERATURĂ APĂ CALDĂ                   1 ÷ 5 [°C] 

Valoarea implicită este de 2°C. 
    Este diferenţa dintre temperatura programată pentru boilerul de apă caldă 
şi temperatura din boilerul de apă caldă la care pompa de comandă a 
căldurii cazanului este programată să pornească din nou. Parametrul 
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specifică deviaţiile de temperatură permis în boilerul de apă caldă. Setările 
prea joase determină o funcţionare frecventă a pompei, şi o fruncţionare 
instabilă a boilerului. Valoarea recomandată este de 2°C. 

 
11. TIMP DE STINGERE            1 ÷ 250 [min] 

Valoarea implicită este de 70 min . 
   Dacă temperatura apei din cazan coboară cu 10°C sub nivelul temperaturii 
programate, atunci regulatorul porneşte cronometrul acestui parametru, apoi 
intră în regim de STINGERE. Creşterea temperaturii în timpul cronometrării 
rezultă în resetarea parametrului. 

 
 

12. LIMBA            ENGLEZ Ă / POLONEZĂ / GERMANĂ / ROMÂNĂ 
Valoarea implicită este Polonez ă. 

    Se permite selectarea limbii în care apare afişajul pe ecran. După 
schimbarea limbii, se realizează o ajustare automată a primului parametru. 
Selecţia de limbă se va menţine şi după resetarea regulatorului la setările de 
fabrică.
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VII. Condiţii şi operaţii. 
 

Temperatura mediului ambient 0 - 40 C 

Tensiunea de alimentare 230 V, 50 Hz 

Puterea absorbită a regulatorului 4 W 

Puterea nominală a subansamblelor conectate 370 VA 

Puterea pompei de circulaţie agent termic 100 VA 

Puterea pompei de comandă căldură boiler apă caldă 
menajeră 

100 VA 

Ventilatorul de evacuare 160 VA 
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VIII. Talon de repara ţii în garan ţie 
 

Data 
Recep ţiei Descrierea avariei Data 

emiterii 

Ştampila 
centrului 
service 

autorizat 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

 

 

ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH „ELSTER”  
Obłaczkowo 150,  62-300 Września,  Polska 

www.elster.w.com.pl                                    mail: elster@post.pl 
fax: +48 61 43 67 690                                    tel.: +48 61 43 77 690 

Talon de Gar anţie 

Pentru regulator de cazan înc ălzire central ă, tipul 
„LUKSUS EKO PID Dynamic” 

 

Numărul de fabrică  Data fabricaţiei  Data vânzării 

  

  
  Producătorul                                  Vânzătorul 

 
Termeni şi Condi ţii de acordare Garan ţie:  

 
� Prezenta garanţie este valabilă pentru 30 de luni de la data vânzării. 
� Garanţia este valabilă doar cu dovada vânzării şi talonului de 

garanţie completat de vânzător. 
� Serviciile din perioada de garanţie sunt furnizate de producător. 

Produsul care face obiectul plângerii trebuie expediată, împreună cu 
talonul de garanţie şo o dovadă a vânzării în copie către, producător 
prin poştă. 

� Garanţia se pierde pentru deteriorări mecanice, folosinţă neadecvată 
şi reparaţii executate de persoane neautorizate. 

� Toate schimbările şi adăugirile din textul talonului de garanţie sunt 
valabile doar făcute exclusiv de o persoană autorizată, ştampilate şi 
semnate. 

� Produsul trebuie utilizat într-o atmosferă fără umiditate, la 
temperaturi ce depăşesc 0ºC. 

 


