
 
 
 

 
 
 

CERTIFICAT DE GARANTIE 
 

PRODUSUL______________________________________________GARANTIE : 12 LUNI 
NR.DOC.FISCAL/DATA______________________________________________________ 
 
VANZATOR________________________CUMPARATOR _________________________ 
  
CONDITII DE GARANTIE 
1.Garantia se acorda la punctul de lucru din str. Inclinata 2, sector 5, Bucuresti., termenul de 
garantie fiind cel inscris in certificatul de garantie al produsului. 
2. La solicitarea acordarii garantiei este obligatorie prezentarea urmatoarelor documente in 
original:  acest document pe care il primiti la cumpararea produsului si care serveste drept 
certificat de garantie, conform Legii. nr.449/2003;  docum. fiscal; o prezentare scrisa a defectului . 
3. Vanzatorul  care comercializeaza produsele are obligatia sa explice modul de utilizare a 
acestora. Doar importatorul este obligat fata de consumator, pentru produsele reclamate in 
cadrul termenului de garantie, sa asigure  repararea sau inlocuirea acestora, la adresa mentionata 
la pct 1.  
4. Produsele  defectate in termenul de garantie, atunci cand nu pot fi reparate sau cand durata de 
nefunctionare din cauza deficientelor aparute in termenul de garantie depaseste 20% din 
termenul de garantie, la cererea consumatorului, vor fi inlocuite de vanzator sau acesta va 
restitui consumatorului contravaloarea actualizata a produsului respectiv.   
5. Durata termenului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data la care consumatorul a 
reclamat defectarea produsului si pana la data repunerii acestuia in stare de functionare.   
6. Durata de utilizare este de cinci ani, timp in care se asigura contra cost, repararea produsului si 
piese de schimb in postgarantie.  
7. Vanzatorul este exonerat de obligatiile lui privind garantia, daca defectarea s-a produs din 
cauza  
-nerespectarii de catre consumator a instructiunilor de instalare, punere in functiune, utilizare, 
intretinere, manipulare, transport si depozitare, cuprinse in documentatia care insoteste 
produsul.  
-reparatiilor efectuate de persoane neautorizate, in perioada de garantie 
-schimbarii starii originale a aparatului cauzata de pastrarea in conditii de mediu improprii sau 
accidentelor.  
 
REPARATII IN GARANTIE 
Nr. 
crt 

Data  reclamarii Ultima zi de garantie Defectiuni 

    
    
 
Declaram pe proprie raspundere ca produsul facturat corespunde documentatiilor de executie ale 
fabricantului, precum si urmatoarelor directive europene 2002/96/EC si 2006/66/EC 

INSTRUCTIUNI DE UTLIZARE PENTRU VENTILATOARELE   
MODEL BC. BS 

 

Ventilatoarele “Elplast” sunt destinate ventilării in spatii publice, pentru evacuarea 
aerului viciat din baruri, restaurante, spatii comerciale, birouri, depozite. 
Exploatarea ventilatoarelor se face la o temperatură a aerului între 0oC şi 60oC 
Este interzisă exploatarea ventilatoarelor în incăperi unde în aer există impurităţi 
agresive, in incaperi cu risc de explozie, sau dacă temperatura de lucru depăşeşte limita 
stabilită pentru funcţionarea acestora 
MODUL DE INSTALARE  
Conectarea ventilatorului la reteaua de alimentare se va face doar de o persoana 
autorizata in servicii de instalatii electrice, dupa ce alimentarea electrica este oprita. 
Ventilatorul trebuie instalat pe perete, grosimea peretelui fiind de minim 110 mm, iar 
inaltimea de montaj nu mai jos de 2,3 m de la pardoseala. 
Dupa scoatera placii frontale, corpul ventilatorului trebuie fixat cu suruburi, foarte bine 
in perete, pentru a impiedica producerea vibratiilor. 
Racordarea la tensiune permanenta se face in regleta de cleme, respectind inscriptia N 
– nul si L – linie ( alimentare electrica 220/230 V ) 
In cazul in care ventilatoarele vor functiona permanent, instalatia electrica trebuie sa 
aiba un intrerupator cu distanta dintre contactele tuturor polilor nu mai mica de 3 mm. 
In cazul depunerii impuritatilor ventilatorul va trebui curatat cu precautie pentru a nu 
deteriora motorul si se va tine seama ca motorul sa nu fie umed cand va reconectat. 
Inainte de a proceda la curatarea ventilatorului, asigurati-va ca acesta sa fie deconectat 
de la reteaua electrica.  
! Evacuarea aerului  cu ajutorul ventilatorului trebuie facuta concomitent cu 
introducerea aerului , pentru a evita arderea motorului ventilatorului. Nerespectarea 
acestei conditii duce la pierderea garantiei. 
DATE TEHNICE 

Model V Hz W m3/h IP db rpm 

BS 200 230 50 55 780 X4 50 2300 

BS 300 230 50 75 1845 X4 60 2300 

BS 400 230 50 180 3955 X4 68 1380 

BS 450 230 50 250 5365 X4 68 1350 

BS 500 230 50 380 7155 X4 72 1300 

BS 630 230 50 750 11435 X4 78 1360 

BC 200 230 50 55 780 X4 50 2300 

BC 300 230 50 75 1845 X4 60 2300 

BC 400 230 50 180 3955 X4 68 1380 

BC 450 230 50 250 5365 X4 68 1350 

BC 500 230 50 380 7155 X4 72 1300 

BC 630 230 50 750 11435 X4 78 1360 

 
 


