B 2 EPB
B 9 EPB

B 3 EPB B 3,3 EPB B 5 EPB
B15 EPB
B 22 EPB

Incalzitoare electrice
InstrucĠiuni de folosire

4511.591V1. 2010

AL TË DHENAT TEKNIKE / BG 
 / CZ TECHNICKÉ ÚDAJE/ DE TECHNISCHE DATEN / DK TEKNISK DATA / EE TEHNILISED ANDMED
ES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / FI TEKNISET TIEDOT / FR DONNÉES TECHNIQUES / GB TECHNICAL DATA / GR
    / HR TEHNIKI
PODACI / HU MSZAKI ADATOK / IT DATI TECNICI / LT TECHNINIAI DUOMENYS / LV TEHNISKIE DATI / NL TECHNISCHE GEGEVENS / NO TEKNISKE
DATA / PL DANE TECHNICZNE / PT DADOS TÉCNICOS / RO INFORMAII TEHNICE / RU 
 / SE TEKNISKA DATA / SI TEHNINI
PODATKI / SK TECHNICKÉ PARAMETRE / TR TEKNK ÖZELLKLER / UA 
 / YU TEHNIKI PODACI

Model

B 2 EPB

Power

B 3EPB

B 3,3 EPB

B 5 EPB

B 9 EPB

B 1 5 EPB

B2 2 EPB

kW

1-2

1,5-3,0

1,65-3,3

2,5-5

4,5-9

7-15

11-22

kcal/h

860 – 1720

1250 - 2500

1433-2866

2150 - 4300

3870 – 7740

6450-12900

9460-18920

Switch position 1

kW

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Switch position 2
Switch position 3
Switch position 4

kW
kW
kW

Fan

Fan

Fan

Fan

Fan

Fan

Fan

1

1,5

1,65

2,5

4,5

7,5

11

2

3

3,30

5

9

15

22

Max current cons.

A

8,7

13

14,5

7,2

13

22

32

Voltage

V/Hz

230 / 50

230 / 50

230 / 50

400 / 50

400 / 50

400 / 50

400 / 50

Air displacement

m3/h

184

510

510

510

800

1700

2400

Temperature range

0C

5-35

5-35

5-35

5-35

5-35

5-35

5-35

Weight
Dimensions
l×w×h
Resistence norm

kg

3,7

5,1

5,1

6,4

9

15

20

cm

20×22×33

26×26×41

26×26×41

35×29×38

42×32×41

34×47×49

35×54×59

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

AL FIGURAT/ BG  / CZ OBRÁZKY / DE ABBILDUNGEN / DK TEGNINGER / EE JOONISED / ES IMÁGENES / FI KUVAT / FR DESSINS / GB PICTURES
GR   / HR CRTEŽE / HU RAJZOK / IT FIGURE / LT PIEŠINIAI / LV ZMJUMI / NL TEKENINGEN / NO REGNINGER / PL RYSUNKI / PT DESENHOS
RO DESENE TEHNICE / RU  / SE TECKNINGAR / SI RISBE / SK OBRÁZKY / TR RESMLER / UA  / YU CRTEŽE

1 Front B 2 / 3/ 3,3 EPB

2 Front B 5/15/22 EPB

3 Front B 9 EPB

1 Back B 2 / 3/ 3,3 EPB

2 Back B 5/9 EPB

3 Back B 15/ 22 EPB

B 2 / 3 / 3,3/ 5/ 9/ 15/ 22 EPB
4

5

8 B 2 EPB

6

8 B 3/ 3,3/ 5/ 15/ 22EPB

2

7

8 B 9 EPB

RO

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

IMPORTANT!!! Recomandym citirea în mod amynunzit a textului
instrucziei înainte de punerea în funcziune, repararea sau curyzirea
dispozitivului. Folosirea necorespunzytoare a încylzitorului de aer poate cauza
ryniri grave, opyriri, elecrocutyri sau poate cauza incendii.
1.
Instrucie de siguran.
Acest dispozitiv este destinat folosirii în spaii închise, ca de exemplu în depozite,
magazine, locuine. Modelele având puterea: 2; 3; 3,3; kW nu sunt recomandate pentru
a fi folosite în sere sau pe terenuri de construcie. Dispozitivul este realizat în
conformitate cu directiva 2006/95/EC, 2004/108/EC împreun cu normele: EN 603351, EN 60335-2-30.
AVERTISMENT! A nu se plasa dispozitivul în apropierea imediaty a prizei. Nu
atingezi elementele din interiorul dispozitivului.
Acest aparat nu este destinat utilizrii de ctre persoane (printre care copii) cu abiliti
fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de ctre persoanele care nu au experien sau
nu tiu s foloseasc aparatul, dac nu au fost instruite în aceast privin de ctre
persoanele rspunztoare de sigurana lor.
Trebuie s supravegheai copiii, s nu se joace cu aparatul.

-

Mâner
Termostat
Grilaj fa
Element înclzitor
Carcas
Comutator
Orificiu pentru trecerea cablului

8) Grilaj spate
9) Cablu
10) Fundament
11) Ventilator
12) Motor
13) techer

4.
Pornirea dispozitivului
AVERTISMENT!!! Înainte de pornirea dispozitivului rugym a se fi
cunoscut cu atenzie instruczia de siguranzy pentru cy numai în acest
fel dispozitivul va fi folosit în mod corespunzytor.
Asigurai-v c cablul nu este în nici un fel deteriorat. Pentru a evita
orice pericol, dac cablul de alimentare montat la aparat a suferit
deteriorri, trebuie schimbat într-un centru specializat în reparaii.
Repararea aparatului poate fi efectuat numai de ctre personalul
calificat.
Trebuie verificat, de asemeni, dac parametrii electrici ai sursei de
alimentare sunt corespunztori cu datele tehnice din instrucie sau
celor aflate pe tblia dispozitivului.
Aezai dispozitivul în picioare. Verificai dac comutatorul se afl în
poziia „0” des. 4. Conectai dispozitivul la reeaua de energie
electric. Rotii comutatorul în mod succesiv la distane de 5 secunde
la poziia corespunztoare:
•Numai ventilator – des. 5.
•I faz de înclzire – des. 6.
•II faz de înclzire – des. 7.
5.
Deconectarea dispozitivului
În scopul deconectrii dispozitivului, poziionai comutatorul la
poziia „0”. Dup stingerea înclzirii ventilatorul trebuie s
funcioneze înc 3 minute.
6.
Regularea temperaturii
Prin regularea cu ajutorul butonului termostatului (des.8 pag. 2)
temparatura poate fi regulat în încpere. Dup obinerea unei
anumite temperaturi, termostatul deconecteaz în mod automat
elementele de înclzire. Ventilatorul va funciona mai departe, pentru
ca dispozitivul s nu se înclzeasc în mod excesiv. În momentul în
care temperatura scade din nou sub nivelul stabilit, elementele
înclzitoare se conecteaz automat.
7.
Întreruptorul termic „RESET” (9 EPB).
Pentru a ridica nivelul de siguran în dispozitiv se afl încorporat un
întreruptor termic, care întrerupe în mod automat alimentarea
rezistenelor dup depirea temperaturii de siguran. În cazul în care
acesta începe s funcioneze rcii dispozitivul i aflai care este
motivul opririi dispozitivului. Apoi, cu ajutorul unui instrument
subire apsai butonul „RESET” (des.8) în scopul deblocrii
întreruptorului termic. În cazul în care înclzitorul nu poate fi pornit,
contactai vânztorul sau un punct service autorizat.
8.
Magazinare temporar.
Atunci cnd nu folosim dispozitivul un timp îndelungat, inainte de a-l
depozita, acesta trebuie curat, introducnd aer comprimat în
interiorul su. Dispozitivul trebuie inut în loc uscat, curat. Înainte de
refolosire asigurai-v c cablul nu este avariat. În cazul în care vei
avea îndoieli rugm a v contacta cu vânztorul sau un punct service
autorizat.
9.
Verificarea funcionrii.
Dispozitivul trebuie verificat într-un punct service autorizat cel puin
o dat pe an. Orice verificare sau reparare poate fi realizat numai de
ctre un personal instruit i autorizat de ctre productor.

•
A nu se acoperi sau înveli dispozitivul pe timpul funcionrii
deoarece exist pericolul înclzirii excesive a acestuia
(infierbântrii).
•A nu se folosi dispozitivul în apropierea locurilor cu umiditate, ca de
exemplu a rezervoarelor sau a cisternelor cu ap, czilor, duurilor,
bazinelor de înot. Contactul cu apa poate cauza scurt circuit sau
electrocutare.
•Dispozitivul trebuie inut la distan de materiale inflamabile.
Distana minim de siguran este de 0,5m. Nerespectarea acestei
reguli poate cauza incendiu.
•A nu se folosi dispozitivul în încperi cu praf precum i în încperi
în care se afl benzin, dizolvani, vopsele alte substane sau
materiale uor inflamabile. Dispozitivul, funcionând în astfel de
condiii poate cauza explozii ale substanelor amintite.
•Dispozitivul nu poate fi folosit în apropierea perdelelor sau a altor
materiale textile pentru a evita aprinderea acestora.
•Este de cuviin a se pstra o atenie deosebit în cazul în care în
apropierea dispozitivului pus în funciune se afl copii sau animale.
•Dispozitivul poate fi alimentat numai de la o surs de tensiune
conform cerinelor de pe tbli.
•Pentru conectare a se folosi numai cablu electric, cu împmântare,
pentru a evita în cazul unei avarii electrocutarea.
•A nu se întrerupe funcionarea dispozitivului prin scoaterea
techerului din priz. Dispozitivul trebuie rcit cu ajutorul
ventilatorului.
•În timpul în care dispozitivul nu este folosit trebuie deconectat de la
curentul electric (scos din priz) ca s nu cauzeze avarii neateptate.
•Înainte de scoaterea dispozitivului din carcas, a se verifica în mod
obligatoriu dac techerul este scos din priz. Elementele interioare
pot fi sub tensiune.
2.
Despachetare i transport.
•Dup deschiderea cartonului scoatei dispozitivul din interior
precum i toate obiectele folosite pentru asigurarea dispozitivului în
timpul transportrii.
•Dac dispozitivul pare a fi avariat, anunai imediat persoana de la
care dispozitivul a fost cumprat.
•În scopul mutrii dispozitivului dintr-un loc în altul folosii mânerele
nr.1 des.1,2,3 pag.2
•Dispozitivul trebuie transportat în ambalajul original, împreun cu
obiectelede asigurare.
3.
Descrierea elementelor produsului.
Vezi desenele 1-2-3. pag. 2
10.
REZOLVAREA PROBLEMELOR
TIPUL DEFECTULUI
MOTIVUL
Motorul funcioneaz, dar dispozitivul nu d
Funcioneaz întreruptorul termic
cldur
Termostatul avariat
Transmitorul avariat
Elementul înclzitor avariat
Motorul nu funcioneaz, dar rezistenele se
Motorul avariat
înclzesc
Ventilatorul blocat
Întreruptorul defect
Întregul dispozitiv nu funcioneaz
Pauz în circuitul electric
Întreruptor defect
Circuitul de aer redus
Canalul de aer murdar
Motorul defect
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SOLU{IA
Apsai butonul „RESET” dup rcire
Schimbai termostatul
Schimbai transmitorul (modele la 400 V)
Schimbai elementul înclzitor
Schimbai motorul
Deblocai / curai ventilatorul
Schimbai întreruptorul
Verificai conectarea alimentrii
Schimbai întreruptorul
Desfundai
Schimbai motorul

AL SKEMA ELEKTRIKE / BG G 9 / CZ ELEKTRICKÉ SCHÉMA / DE ELEKTRISCHES SCHALTBILD / DK EL-DIAGRAM
EE ELEKTRISKEEM / ES ESQUEMA ELÉCTRICO / FI KYTKENTÄKAAVIO / FR SCHÉMA DE CÂBLAGE / GB WIRING DIAGRAM / GR  qx z
[w  xz zw{  / HR SHEMA ELEKTRIKE / HU ELEKTROMOS KAPCSOLÁSI SÉMA / IT SCHEMA ELETTRICO / LT ELEKTRIN¦ SCHEMA
LV ELEKTRISK§ SHMA / NL SCHAKELSCHEMA / NO ELEKTRISK SKJEMA / PL SCHEMAT ELEKTRYCZNY / PT ESQUEMA ELÉTRICO / RO SCHEM¨
ELECTRIC¨ / RU G ¤ 9 / SE ELANLÄGGNING / SI ELEKTRINA SHEMA / SK ELEKTRICKÁ SCHÉMA / TR ELEKTRK EMASI
UA G 9 / YU SHEMA ELEKTRIKE /

W – switch
M – motor
WR – temperature limiter
WZ – overheat sensor
T – thermostat
PK – relay
L – coil
R1,R2,R3,R4,R5,R6 – heating elements

2kW

3/3,3 kW

5/9 kW

22 kW

15 kW
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AL DEKLARATA E PËRSHTATJES TË BE
BG G  ¡¤ A ©B99C 
CZ EC PROHLÁŠENÍ O SHODª
DE EG- KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DK EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
EE EÜ CE SERTIFIKAAT
ES DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
FI EY:N VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
FR DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ
GB EC DECLARATION OF CONFORMITY
GR [w{[ o  [  
HR EC DEKLARACIJA O SUKLADNOSTI
HU EK MEGFELEL«SÉGI NYILATKOZAT
IT DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
LT EB ATITIKTIES DEKLARACIJA
LV EK ATBILSTBAS DEKLAR§CIJA
NL EG-CONFORMITEITSVERKLARING
NO EUROPAKOMMISJONENS SAMSVARSERKLÆRING
PL DEKLARCAJ ZGODNO¬CI WE
PT DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE
RO DECLARAIA DE CONFORMITATE UE
RU G  ¡¤ CCBB¤ 
SE EU's STANDARDDEKLARIATION
SI ES IZJAVA O SKLADNOSTI
SK ES VYHLÁSENIE O SÚLADE
TR UYGUNLUK BEYANATI
UA G  ¡¤ B >CB C 
YU C DEKLARACJA O USKLA®ENOSTI

Desa Poland Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 5a, 62-023 Gedki, Polska
AL deklarojmë që ngrohësitë e ajrit elektrike: BG d-&6+$($+4-, 3- 6-&#$(3-"&( !+7$-1+#-6( !+ 18*2%:+: CZ Prohlašujeme že Elektrická
teplovzdušná topidla: DE erklären, dass Hiermit erklären wir, dass elektrische Lufterhitzer: DK vi erklærer hermed, at elektriske luftvarmere:
EE deklareerime, et elektrilised õhusoojendid: ES declaramos que las estufas eléctricas de aire: FI toteaa, että sähköiset ilmanlämmittimet:
FR nous déclarons que les batteries de réchauffage d’air électriques: GB declare that electric air heaters: GR OPYfi^`hS ldZ PYSad]Za^R gS]hUidb]ST
Uj]U HR Izjavljujemo da elektriHni grijaHi zraka: HU kijelentjük, hogy az elektromos léghevít: IT si dichiara che i riscaldatori elettrici dell’aria:
LT deklaruojame, kad elektriniai oro šildytuvai: LV ms deklarjam, ka elektriskie gaisa sildtji: NL verklaren dat elektrische luchtverwarmers:
NOvi erklærer at elektriske luftvarmeapparater:PLdeklarujemy e elektryczne nagrzewnice powietrza: PTdeclaramos que aquecedores elétricos de ar:
RO declarm c aparatul electric de înclzire a aerului: RU *+)16)-4, 3#. 6-&#$(3-"&(- .,.7$-1+#-6( 1.*2%:+: SE Vi intygar att elektriska
luftvärmare: SI izjavljamo da elektriHni grelniki zraka: SK prehlasujeme, že elektrické ohrievaHe vzduchu: TR elektrikli hava ısıtıcılarının direktifler
ve normlara UA *+)16)£4., 5. -6-&#$(3! ., 7$ 1+3 /.1 #$): YU izjavljujemo da elektriHni grejaHi vazduha:

B2, B3, B3,3, B5, B9, B15, B22 EPB
AL përshtatën direktivët BG C#7.1+$)# !+ 2($-&#(1(#- CZ Jsou v souladu s naIízeními DE erfüllen die Richtlinien DK er i overensstemmelse med
direktiver EE vastavad direktiividele ES cumplen con las directivas FI täyttää …. mukaisia direktiivejä FR sont conformes aux directives
GB conform to directives GR UidU\^a]Ri^idUZ \]^T ^OPQRST HR zadovoljavaju direktive HU megfelel az irányelveknek IT sono conformi alle
direttive LT atitinka direktyvas LV atbilst direktvm NL voldoen aan directieven NO følger direktiver PL spełniaj dyrektywy
PT cumprem as directivas RO îndeplinete directivele RU "..#1-#"#1%=# #$-,.1+!()4 2($-&#(1 SE efterföljer uppsatta direktiv SI so skladni z
direktivami SK sú v súlade so smernicami TR uygun olduunu UA 1 2/.1 2+=# 1(4.7+4 2($-&#(1 YU zadovoljavaju direktive

2006/95/EC; 2004/108/EC
AL dhe normë BG  !.$4( CZ A normami DE und Normen DK og standarder EE ja normidele ES y las normativas FI ja normit FR et aux normes
GB and norms GR aUZ \]ld`\U HR i standarde HU és szabványoknak IT e norme LT ir normas LV un normm NL en normen NO og normer
PL i normy PT e normas RO i normele cerute RU ( !.$4 SE och normer SI in normami SK a normami TR beyan ederiz UA !.$4 YU i standarde

EN 60335-1:2002+A1:2004 + A2:2006 + A11:2004 + A12:2006 + A13:2008
EN 60335-2-30:2003+A1:2004+A2:2007
Gdki dnia: 21.05.2010
4510-003/10
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RO - Casarea aparatelor vechi
- AceastƗ siglƗ (un coú de gunoi ӿncercuit úi tƗitat) semnifi cƗ faptul cƗ produsul se aflƗ sub incidenĠa Directivei
Consiliului European 2002/96/ EC.
- Aparatele electrice úi electronice nu vor fi aruncate
ӿmpreunƗ cu gunoiul menajer, ci vor fi predate ӿn vederea
reciclƗrii la centrele de colectare special amenajate,
indicate de autoritƗĠile naĠionale sau locale.
- Respectarea acestor cerinĠe va ajuta la prevenirea impactului negativ asupra mediului ӿnconjurƗtor úi sƗnƗtƗĠii
publice.
- Pentru informaĠii mai detaliate referitoare la casarea
aparatelor vechi, contactaĠi autoritƗĠile locale, serviciul
de salubritate sau distribuitorul de la care aĠi
achiziĠionat produsul.

Tip incalzitor

5 kW / 9 kW
15 kW / 22 kW
Tip incalzitor
5 kW / 9 kW
15 kW / 22 kW
Tip incalzitor
5 kW / 9 kW
15 kW / 22 kW

Cablu alimentare pentru incalzitoarele electrice folosite pe santier
Stecher (mama)
Cablu alimentare (cerinte minime)
la incalzitor
400V/16A/IP44/5P
5G1,5 H07RN-F
400V/32A/IP44/5P
5G4 H07RN-F
Cablu alimentare pentru incalzitoarele electrice folosite in sere
Stecher (mama)
Cablu alimentare (cerinte minime)
la incalzitor
400V/16A/IP44/5P
5G1,5 H05RN-F
400V/32A/IP44/5P
5G4 H05RN-F
Cablu alimentare pentru incalzitoarele electrice folosite in alte locatii
Stecher (mama)
Cablu alimentare (cerinte minime)
la incalzitor
400V/16A/IP44/5P
5G1,5 H05RR-F
400V/32A/IP44/5P
5G4 H05RR-F

ATENTIE: Datele de mai sus se refera exculsiv la incalzitoarele electrice marca DESA MASTER !!!
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Supply cords for 3-phase electric heaters

