
 

Instrucțiuni de instalare, punere în funcţiune, utilizare şi întreţinere 

REZISTENȚĂ ELECTRICĂ BOILER SOLAR 

 1. Modelul 

 

Tip Model Tensiune Frecvenţă Lungime Diametru 
tub 

STANDARDE  

HY-1 1500 W 220 V 50 Hz 260 mm 8 mm EN 60335-1 

EN 
60335-2-21 

HY-1 2000 W 220 V 50 Hz 280 mm 8 mm 

HY-1 2500 W 220 V 50 Hz 290 mm 8 mm 

HY-1 3000 W 220 V 50 Hz 300 mm 8 mm 

1. Domeniul de utilizare: 

1.1. Produsul este proiectat pentru a fi scufundat în apă, fiind adecvat pentru 

instalaţiile solare.  

1.2. Temperatura de operare este maximum 95°, în condiţiile în care nu există gaze 

explozive sau corozive. 

1.3. Tensiunea nu trebuie să depăşească cu mai mult de 10% tensiunea nominală. 

2. Instalarea: 

2.1. Nu aplicaţi o forţă excesivă la conectarea cablului de alimentare. Acesta trebuie să 

fie corespunzător în raport cu puterea echipamentului. 

2.2. La conectarea cablului de alimentare trebuie să se respecte reglementările 

aplicabile. 

2.3. Rezistenţa trebuie instalată la 2 cm sub ieşire.  

2.4. Capătul rezistenţei trebuie protejat corespunzător împotriva precipitaţiilor, 

umezelii şi radiaţiei solare. 

2.5. Trebuie prevăzută o protecţie împotriva scurgerilor de curent şi supratensiunii. 



 

 

2.6. Echipamentul trebuie legat la pământ. 

3. Utilizarea: 

3.1. În momentul în care este alimentată cu tensiune, rezistenţa începe să se 

încălzească. 

3.2. Pe butonul de culoare roşie este indicată temperatura de încălzire, cu o abatere de 

± 5 °C. 

Rotiţi butonul în sensul acelor de ceasornic pentru a reduce temperatura. În momentul 

în care auziţi un clic, echipamentul este decuplat de la alimentarea cu tensiune. 

Rotiţi butonul în sens invers acelor de ceasornic pentru a mări temperatura. 

Temperatura maximă este 85 °C. 

3.3. Temperatura setată din fabrică este 75 °C. 

4. Atenţie: 

4.1. Rezistenţa trebuie depozitată într-un loc uscat. 

4.2. Este strict interzisă utilizarea rezistenţei fără apă. 

4.3. Opriţi rezistenţa când în boiler nu există apă, nu o lăsaţi pornită fără apă.  

4.4. Dacă nu aţi folosit echipamentul o perioadă lungă de timp, vă rugăm verificaţi 

rezistenţa de izolaţie cu un aparat de măsură la 0-500 V înainte de utilizare. 

Dacă aceasta este sub 1,0 MΩ, echipamentul trebuie uscat în cuptor la o temperatură 

de 100-150 °C. După readucerea rezistenţei de izolaţie la o valoare corespunzătoare, 

echipamentul poate fi utilizat în continuare. 

5. Întreţinerea: 

5.1. Verificaţi periodic cablul de alimentare al rezistenţei şi dacă aceasta este legată în 

mod adecvat la pământ, iar izolaţia este corespunzătoare.  

5.2. În zonele cu apă dură, trebuie instalat un electrod de magneziu, iar calcarul care se 

acumulează pe rezistenţă trebuie îndepărtat cu regularitate pentru prelungirea duratei 

de viaţă utilă a echipamentului. 

6. Echipamentul este conform cu standardul: EN 60335-1. 

 

 

 

 

 

 



 

CERTIFICAT DE GARANŢIE 

 

PRODUS:  REZISTENȚĂ ELECTRICĂ BOILER SOLAR 

IMPORTATOR: SC MELINDA-IMPEX INSTAL SRL, Odorheiu-Secuiesc str. Beclean nr. 314 

VÂNZĂTOR (nume şi adresa): ................................................................... 

CUMPĂRĂTOR (nume şi adresa):  ............................................................ 

DOCUMENTUL DE VÂNZARE: ...................... NR. ................ / ..................... 

DURATA MEDIE DE UTILIZARE A PRODUSULUI: 10 ANI. 

MODALITATE DE ASIGURARE A SERVICE-ULUI: ADUCERE LA CONFORMITATE SAU ÎNLOCUIRE. 

      Garanţia asigurată cumpărătorului de către vânzător este în conformitate cu legislaţia în vigoare în România, armonizată cu 

legislaţia Uniunii Europene: Legea 449/12.11.2003, şi cu Ordonanţa nr. 21/21.08.1992, republicate cu modificările şi 

completările ulterioare, prin care se precizează modalităţile de asigurare a garanţiei după cum urmează: 

1. Garanţia prin reparare sau prin înlocuire acoperă orice defecţiune de material sau viciu de fabricaţie, care ar apărea 

în perioada de garanţie se acordă, dacă instalarea, punerea în funcţiune şi întreţinerea produselor este efectuată de 

personal autorizat în conformitate cu instrucţiunile producătorului, astfel încât datorită instalării şi întreţinerii, produsul 

să nu sufere deteriorări ce ar afecta buna lui funcţionare, sau ar cauza scoaterea lui din funcţiune; aducerea în starea de 

conformitate se va face în primul rând prin repararea produsului. 

2. Garanţia este valabilă doar pe teritoriul României. 

3. Perioada de garanţie este de 24 luni, cu începere de la data facturării produsului şi prelungindu - se cu perioada ce se 

scurge de la data reclamaţiei, până la data aducerii la conformitate sau înlocuirii produsului.  

4. Defecţiunile datorate transportului, depozitării, montării, utilizării sau intreţinerii incorecte, folosirii pieselor 

incompatibile sau neoriginale, greşelilor sau modificărilor făcute de către instalator şi/sau cumpărător, nu fac 

obiectul garanţiei. 

5. Remedierea deficienţelor apărute la produse ori înlocuirea produselor care nu corespund în cadrul termenului de 

garanţie, care nu sunt imputabile consumatorului se face în termen de maxim 15 zile calendaristice din momentul 

când operatorul economic a luat la cunoştinţă deficienţele respective. În cadrul unor vicii ascunse, termenul 

maxim stabilit (15 zile) curge de la data finalizării expertizei tehnice.  

6. La cumpărarea produsului cumpărătorul are obligaţia să verifice completarea certificatului de garanţie cu toate 

datele necesare, semnarea şi ştampilarea de către vânzător; totodată poate să solicite date referitoare la modul de 

transport, depozitare, instalare, folosire şi întreţinere corect(ă) al produsului, în afară de cele specificate în cartea tehnică. 

7. Pentru a beneficia de drepturile asigurate prin garanţie, cumpărătorul are obligaţia de a prezenta prezentul certificat de 

garanţie şi documentul de cumpărare în original precum şi o prezentare cât mai detaliată a defecţiunii constatate 

vânzătorului. În cazul, în care documentele de garanţie nu sunt prezentate, au fost modificate sau deteriorate nu se oferă 

garanţie. 

8. În cazul unor defecţiuni a căror reparaţie este extragaranţională, la cerere, firma furnizoare execută reparaţiile necesare 

contra cost. 

9. Prin semnarea acestui certificat, cumpărătorul îşi exprimă acordul cu cele cuprinse în acest act şi declară că a 

preluat produsul în bună stare, a înţeles obligaţiile ce îi revin pentru a putea beneficia de garanţia acordată de 

vânzător, conform legislaţiei în vigoare. 

Drepturile consumatorilor nu sunt afectate prin garanţia oferită. 

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURA 

CUMPĂRĂTOR 

SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA 

VÂNZĂTOR 



 

Menţiuni referitoare la activităţile de service prestate asupra produsului 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
produs 

Data 
reclamaţiei 

Defecţiune 
reclamată 

Activitate de 
service 

executată 

Data 
executării 

Unitatea de 
service 

(semnătura, 
ştampila) 

Semnătură 
posesor 

Obs. 

1.         

2.         

3.         

4.         

 

 

Birou  RELAŢII CU CLIENŢI: 

 

e-mail: reclamatie@melinda.ro   

 

Telefon fix: 0266-207407 

 

Mobil: 0745-771110 

 

mailto:reclamatie@melinda.ro

