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1. INTRODUCERE 

Felicitări pentru achiziționarea unei unități centrale de 
aspirare Disan. Acum sunteți proprietarul unui produs 
pentru curățenie cu standarde tehnice și de durabilitate 
foarte ridicate.

Disan vă va oferi o igienă optimă și vă va ajuta să păstrați 
casa curată, ușor și cu bucurie. Sperăm să aveți satisfacție 
completă în utilizarea acestui sistem și suntem siguri că 
ușurința de utilizare vă va ajuta să folosiți sistemul fără 
probleme. Sistemul central de aspirare este fabricat 
conform standardelor europene aprobate și, în consecință, 
conform liniilor directoare actuale ale curentului de joasă 
tensiune - nr. 73/23, cu modificările ulterioare. 

Unitatea centrală de aspirare, ambalajul și documentele 
aferente sunt marcate cu semnul CE.



Succesul ultimilor ani ne-a permis să dezvoltăm o nouă 
gamă de sisteme centrale de aspirare Disan. Unele dintre 
numeroasele avantaje ale acestei noi game Disan sunt:

- putere de aspirare ridicată;
- caracteristici bune de filtrare;
- emisii de zgomot foarte mici;
- construcție durabilă;
- circuit de comandă stabil de 12 volți și ecranat împotriva 
interferențelor radio;
- protecție împotriva ruginii prin vopsirea epoxidică ca 
standard.

Fiabilitatea de lucru a sistemului depinde de persoana care 
îl folosește. Prin urmare, este important ca utilizatorii să fie 
conștienți de funcționarea și întreținerea corectă a 
sistemului central de aspirare.

Scopul acestui manual este de a informa utilizatorii despre 
funcționarea corectă și, prin urmare, vă sfătuim să citiți cu 
atenție acest manual înainte de a utiliza sistemul.

Citiți cu atenție conținutul acestui manual și păstrați-l la 
îndemână pentru referințe viitoare. În cazul în care 
manualul se pierde, un manual nou poate fi obținut de la 
distribuitorul local sau direct de la producător.

Acest manual prezintă tehnicile de operare corecte la 
momentul vânzării produsului. În scopul îmbunătățirii 
constante a sistemelor noastre, continuăm cercetarea în 
evoluția produsului și vom actualiza manualele.
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1.1 ETICHETA DE IDENTIFICARE 

Poziția etichetei de identificare cu toate datele tehnice

A - Număr de fabricație 
B - Tip unitate centrală de 
aspirare 
C - Tensiune de funcționare 
D - Putere nominală (wați) 
E - Putere de alimentare 
(amperi) 
F - Frecvență (Hz) 
G - Fabricat conform 
standardului CE aprobat 



2. LIVRARE 

2.1 VERIFICĂRI

Fiecare unitate centrală de aspirare părăsește fabrica 
noastră doar dacă a fost verificat și certificat, pentru a 
garanta cele mai bune performanțe în exploatare. La livrare 
verificați întotdeauna produsele și verificați dacă nu s-a 
produs nicio deteriorare în timpul transportului. 

 

2.2 TRANSPORTUL

Unitățile sunt ambalate în cutii de carton (conform 
desenului de mai jos) și au următorul volum: 

ZSA 18/1:  0,43m x 0,43m x 0,80m = 0,15m3

ZSA 25/1:  0,43m x 0,43m x 0,80m = 0,15m3

ZSA 25/2 / DD: 0,41m x 0,41m x 1,05m = 0,18m3

ZSA 45/2 / DD: 0,47m x 0,47m x 1,37m = 0,30m3

ZSA 45/3 / DD: 0,47m x 0,47m x 1,37m = 0,30m3 
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Greutate: 

ZSA 18/1:  11,5 kg 
ZSA 25/1:  12,8 kg 
ZSA 25/2 / DD:  22,5 kg
ZSA 45/2 / DD:  37,2 kg
ZSA 45/3 / DD:  37,5 Kg 
 

Înainte și în timpul transportului respectați următoarele 
instrucțiuni: 

- manevrați cu grijă, nu întoarceți cutia invers, păstrați 
mediul uscat;
- înălțimea cutiei fiind mare, dacă se folosește un transpalet 
sau motostivuitor, verificați stabilitatea și poziția încărcăturii 
pe furci;
- în timpul operațiunilor de transport, mențineți încărcătura 
cât mai jos posibil, pentru a oferi cea mai bună stabilitate și 
vizibilitate, apoi manipulați cu grijă.

2.3 DESPACHETAREA

Pentru a scoate unitatea centrală de aspirare din cutie nu 
trageți de capacul acesteia. Manipulați întotdeauna unitatea 
centrală de aspirare cu grijă și folosiți întotdeauna 
îmbrăcăminte de protecție și mănuși.
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3. INSTALAREA 

AVERTISMENT
Deși pentru montarea și instalarea unității centrale de 
aspirare, este bine să vă adresați unui instalator de sisteme 
centrale de aspirare, în acest manual puteți găsi câteva 
instrucțiuni pentru montaj.

Urmați instrucțiunile cu atenție și, în cazul în care aveți 
nevoie de ajutor, contactați imediat un instalator de sisteme 
centrale de aspirare sau un reprezentant Disan.

E – admisie - aer aspirat
A – evacuare – aer filtrat 
S – tobă de evacuare 
(amortizor de zgomot)
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Distanțe recomandate pentru camere cu înălțime de până la
240cm. 

Mod. 25/1 16 10 144, 15 17 3 4

Mod. 25/2/DD 17 10 16 185, 20 3 4

Mod. 45/2-3/DD 181, 10 183, 204, 22 36, 50,

13 10 129, 14 16 3 4

Distanțe în cm 

Mod. 18/1

UNITATE
CENTRALĂ 
DE

3.1 POZIȚIONAREA UNITĂȚII

Unitatea centrală de aspirare poate fi instalată în camera 
tehnică, pivniță, garaj sau într-o altă cameră cu ventilație 
suficientă. Nu instalați lângă surse de căldură. Este posibil 
să instalați unitatea centrală de aspirare pe balcon doar 
dacă este protejată corespunzător, conform indicațiilor 
producătorului. 

În orice caz, respectați distanțele minime.

3.2 MONTAJUL

Înainte de a instala unitatea centrală de aspirare, este 
necesar să fixați pe perete suportul unității (poate fi găsit în 
recipientul de colectare). Folosiți numai suportul furnizat și 
montați-l corect, în concordanță cu tipul de perete și 
utilizând instrumentele și șuruburile de oțel 
corespunzătoare. Instalați unitatea centrală de aspirare pe 
suportul prins pe perete, având grijă la aliniere, stabilitate 
și securitate. 



3.3 CONEXIUNI

La tubulatura de admisie cu ajutorul conectorului din 
cauciuc inclus și 2 coliere reglabile (modelele ZSA 18/1 si 
ZSA 25/1 nu includ conectorii din cauciuc și toba de 
evacuare). 

La tubulatura de evacuare cu ajutorul conectorilor din 
cauciuc incluși și 2 coliere reglabile (modelele ZSA 18/1 si 
ZSA 25/1 nu includ conectorii din cauciuc și toba de 
evacuare).

Conexiunea circuitului de comandă (de joasă tensiune):   
de la micro-contactoarele sau pinii prizelor de aspirare, la 
unitatea centrală de aspirare. 

La alimentarea electrică (220-230 Volți) prin priza SCHUCO: 
Pentru a preveni pericolul limitat de electrocutare, aceste 
conexiuni trebuie realizate în siguranță și cu instrumente 
adecvate.
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4.3 SIGURANȚA SISTEMULUI

ATENȚIE!

UTILIZAȚI ÎNTOTDEAUNA UNITATEA CENTRALĂ DE 
ASPIRARE ÎN CONFORMITATE CU ACESTE INSTRUCȚIUNI ȘI 
NU ALTERAȚI SAU MODIFICAȚI ELEMENTELE DE 
SIGURANȚĂ 

Asigurați-vă de instalarea corectă și completă a sistemului 
central de aspirare înainte de a porni unitatea centrală de 
aspirare pentru prima dată. 

Unitățile centrale de aspirare nu sunt proiectate pentru 
aspirarea prafului de ciment sau a altor materiale de 
construcție, de aceea este recomandat să curățați aceste 
zone de materiale de construcții și deșeuri similare înainte 
de a utiliza sistemul central de aspirare.

Nu expuneți unitatea centrală de aspirare direct la condițiile 
exterioare (de exemplu, ploaie, zăpadă etc.) 

Nu aspirați materiale mari care ar putea obstrucționa sau 
deteriora furtunul flexibil sau tubulatura sistemului central 
de aspirare. 

Nu aspirați lichide decât atunci când folosiți separatoare de 
lichide. 

Folosiți doar accesoriile recomandate. 

Nu porniți sistemul dacă este deteriorat în vreun fel. 

Verificați periodic starea sacului de colectare, a nivelului de 
încărcare a cuvei de colectare și a filtrului, mai ales după o 
lungă perioadă de neutilizare. 
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4. PORNIREA

Se recomandă utilizarea sistemului central de aspirare 
numai pentru aspirarea prafului de uz casnic. Pentru a evita 
posibile deteriorări, utilizați numai accesoriile recomandate. 

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor 
indicații: 

4.1 DESCĂRCAREA ELECTROSTATICĂ

În cazuri foarte rare, poate fi posibil ca unii oameni să 
simtă un șoc la atingerea furtunului flexibil de aspirare. 
Această descărcare electrostatică nu este cauzată de 
unitatea centrală de aspirare, cauzele cele mai probabile 
fiind: 

- aerul din încăpere este foarte uscat;
- covorul este încărcat electrostatic (de obicei covoarele 
sintetice).

Orice utilizator care întâmpină această problemă poate 
folosi încălțăminte de cauciuc sau ciorapi de lână pentru a 
ajuta la prevenirea descărcării electrostatice.

4.2 SECURITATEA ELECTRICĂ 

Folosiți unitatea centrală de aspirare numai în conformitate 
cu tensiunea indicată pe eticheta de identificare - a se 
vedea punctul 1.1.

Asigurați-vă că unitatea centrală de aspirare este conectată 
la un circuit electric cu împământare corectă. 

Securitatea instalației electrice este asigurată de siguranța 
acestui circuit electric – siguranța trebuie dimensionată 
conform unității și să corespundă tuturor reglementărilor 
actuale.



5. UTILIZAREA

Unitatea centrală de aspirare este construită pentru a 
reduce la minimum zgomotul atât în caroserie, cât și în 
motor. 

Vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni de 
siguranță: 

- nu lăsați copiii să utilizeze sistemul central de aspirare 
fără supraveghere;
- nu permiteți mânerului furtunului de aspirare și oricăror 
accesorii să intre în contact cu ochii sau urechile. Nu 
introduceți degetele în orificiile accesoriilor; 
- atenție la oprirea sistemului central de aspirare. Datorită 
depresurizării din tubulatură și a inerției motorului, sistemul 
rămâne sub depresurizat câteva secunde după oprirea 
acestuia; 
- Disan nu își asumă niciun fel de responsabilitate pentru 
daune sau avarii cauzate de utilizarea necorespunzătoare a 
sistemului central de aspirare.

Nu porniți niciodată unitatea centrală de aspirare fără filtru 
și folosiți întotdeauna o piesă originală Disan. 

Nu deșurubați și nu îndepărtați capacul unității centrale de 
aspirare.

Nu modificați parametrii unității, nu eliminați siguranțele și 
nu deteriorați stratul izolant al cablurilor de alimentare.

Dacă acest lucru se întâmplă fără intenție, consultați 
imediat un reprezentant Disan înainte de a efectua orice fel 
de lucrări de reparație sau reglaje.

Intervențiile în interiorul unităților centrale de aspirare 
Disan trebuie efectuate numai de personal calificat. 
Consultați certificatul de garanție înainte de efectuarea 
oricărui tip de intervenție sau manipulare a sistemului 
central de aspirare.
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1) Conectați accesoriile 
atașabile (perii/capete) la 
mânerul furtunului sau la 
baghetă și bagheta la mânerul 
furtunului – țineți cont și 
respectați elementele de ghidaj 
ale conectorilor acestora.

2) deschideți priza de aspirare 
și conectați celălalt capăt al 
furtunului de aspirare (capătul 
fără mâner) la priza de 
aspirare, respectând 
elementele de ghidaj ale 
acestora (dacă este cazul – 
contactele metalice ale 
furtunului orientate spre a face 
contact cu pinii metalici ai 
prizei).

3a) Dacă priza de aspirare este 
automată, sistemul central de 
aspirare pornește când priza de 
aspirare va fi deschisă.

3b) Dacă priza de aspirare este 
semi-automată, sistemul 
central de aspirare pornește 
când este acționat butonul 
on-off al furtunului de aspirare 
sau când este conectat furtunul 
fără buton On/Off.

5.1 UTILIZAREA ACCESORIILOR 
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5) După efectuarea operației de 
aspirare, opriți sistemul central 
de aspirare cu ajutorul 
butonului On/Off sau scoateți 
furtunul de aspirare din priză și 
închideți priza.

6. MENTENANȚA

6.1 SFATURI TEHNICE

Dacă în timpul funcționării întâmpinați o neregularitate care 
nu este tratată în acest manual vă rugăm să opriți sistemul 
central de aspirare și să solicitați ajutorul personalului 
calificat. 

Nu trebuie efectuate lucrări de întreținere sau reparații 
asupra unității centrale de aspirare sau componentelor 
sistemului central de aspirare decât dacă unitatea centrală 
de aspirare este deconectată mai întâi de la rețea. 

4) Dacă puterea de aspirare 
este prea mare în raport cu 
sarcina de aspirare ce trebuie 
îndeplinită, aceasta poate fi 
redusă prin deschiderea 
regulatorului de aer de pe 
mânerul furtunului.



GOLIREA RECIPIENTULUI DE COLECTARE 

1) Desfaceți cele 2 
cleme de fixare ale 
recipientului de 
colectare.

Vă recomandăm la fiecare 4-5 ani să efectuați o verificare 
generală a motorului electric, a rulmenților, a cablurilor, 
inclusiv a periilor colectoare ale motorului și a filtrului. 
Toate componentele deteriorate, ce produc un zgomote 
excesive, consumate, deformate sau perforate, inclusiv 
accesoriile tocite, trebuie înlocuite înainte de a reutiliza 
sistemul central de aspirare.

6.2 VERIFICĂRI PERIODICE 

Toate aceste operațiuni trebuie efectuate doar dacă 
unitatea centrală de aspirare a fost deconectată de la sursa 
de curent electric și doar dacă unitatea centrală de aspirare 
s-a răcit și a ajuns la temperatura camerei. 

Aceste verificări trebuie realizate pentru ca unitatea 
centrală de aspirare să funcționeze corect și pentru a 
prelungi durata de viață a acesteia. 

Deconectați de la sursa de curent electric inclusiv pentru a 
curăța exteriorul unității centrale de aspirare și verificați și 
dacă recipientul de colectare este fixat corespunzător pe 
corpul unității centrale de aspirare. 
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2) Scoateți 

separatorul ciclonic și 

întinzătorul metalic 

(dacă acestea sunt 

prezente).
3) Goliți recipientul de 
colectare sau înlocuiți 
punga de plastic. 

Cod. ER627 x 
Mod.ZSA25 / 2 / DD 
Cod. ER628 x 
Mod.ZSA45 / 2-3 / DD 

4) Dacă utilizați sacii:
Repoziționați întinzătorul de sac în 
interiorul sacului de colectare, apoi 
separatorul ciclonic deasupra (dacă 
este prezent).

Dacă nu utilizați sacii de colectare:  
Repoziționați separatorul ciclonic 
deasupra recipientului de colectare. 
Asigurați-vă că toate componentele 
sunt curate și că nu sunt 
deteriorate.

5) Poziționați cu grijă 
recipientul de colectare 
în partea de jos a 
unității centrale de 
aspirare, pentru a 
asigura o etanșeizare 
bună. Aveți grijă să nu 
deteriorați garniturile 
din cauciuc!

(Închideți ambele 
cleme simultan) 
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CURĂȚAREA FILTRULUI

Înainte de a atinge unitatea centrală de aspirare, verificați 
dacă aceasta a fost deconectată de la sursa de curent 
electric și dacă s-a răcit și a ajuns la temperatura camerei. 

Pentru o funcționare perfectă a sistemului central de 
aspirare, trebuie acordată o atenție deosebită stării filtrului 
din interiorul unității centrale. Trebuie verificat și curățat, 
dacă este necesar, la fiecare 2 sau 3 luni sau dacă se 
observă o pierdere de putere.

1. Detașați recipientul de 
colectare de unitate.

2. Rotiți de rozeta de 
fixare a filtrului invers 
sensului acelor de 
ceasornic, până când 
filtrul poate fi îndepărtat.

3. Extrageți filtrul (pentru 
modelele: 45/2-3 inclusiv 
grilajul metalic) și 
procedați să îl curățați 
folosind un compresor, un 
aspirator mobil sau prin 
mișcări simple de agitare, 
având grijă să nu-l 
deteriorați.
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4. Verificați dacă grilajul 
metalic de protecție al 
motorului nu este 
deteriorat sau murdar. 

5. Reconectați sau înlocuiți 
și reconectați filtrul – 
fixați-l pe poziție folosind 
rozeta de fixare.

6. Poziționați cu grijă 
recipientul de colectare în 
partea de jos a unității 
centrale de aspirare, 
pentru a asigura o 
etanșeizare bună. Aveți 
grijă să nu deteriorați 
garniturile din cauciuc!

(Închideți ambele cleme 
simultan) 
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7. REMEDIEREA PROBLEMELOR

1. FILTRUL ESTE BLOCAT 
Dacă puterea de aspirare la capătul furtunului este slabă, 
verificați starea filtrului (consultați secțiunea 6.2).

2. FURTUNUL FLEXIBIL ESTE BLOCAT
Dacă puterea de aspirare la priza de aspirare este corectă, 
furtunul flexibil poate avea un blocaj. 

3. LIPSĂ ETANȘEITATE ÎNTRE RECIPIENTUL DE 
COLECTARE ȘI UNITATE
Verificați starea recipientului de colectare și verificați dacă 
este instalat corect pe unitate, pentru a preveni pierderea 
puterii de aspirare. Apoi închideți ambele cleme de fixare 
simultan. 

4. MAI MULTE FURTUNURI DE ASPIRARE UTILIZATE 
ÎN ACELAȘI TIMP
Majoritatea sistemelor monofazate sunt proiectate pentru a 
fi utilizate de o singură persoană. Doar anumite unități 
Compact și Modulare pot fi utilizate de mai mulți utilizatori 
simultani (în funcție de specificațiile acestora).

5. BLOCAJE ÎN TUBULATURĂ
Identificați tronsonul de tubulatură pe care se află blocajul, 
verificând puterea de aspirare la fiecare priză, inclusiv la 
unitate; conectați furtunul la priza de aspirare cu putere 
scăzută și puneți palma deschisă peste capătul furtunului 
pentru a opri complet aerul - obturați și eliberați capătul 
furtunului de mai multe ori la intervale foarte scurte; dacă 
blocajul nu va fi eliminat, aspirați în sens invers prin 
folosirea unui aspirator casnic la priza de aspirare cu 
probleme. Dacă blocajul nu poate fi eliminat contactați 
instalatorul sistemului central de aspirare.
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6. PROTECȚIA DE SIGURANȚĂ 
Siguranța de 10A se va arde dacă:
- motorul este expus unei suprasarcini;
- periile de carbon ale motorului s-au consumat sau 
necesită înlocuire;
- motorul se defectează.

7. MICRO-CONTACTORUL PRIZEI DE ASPIRARE ESTE 
MURDAR SAU DEFECT (DACĂ ESTE CAZUL)
Dacă sistemul continuă să funcționeze după închiderea 
prizei de aspirare sau nu pornește când priza este deschisă, 
verificați micro-contactorul prizei. Dacă nu poate fi 
identificată cauza, contactați instalatorul.

8. SUPRAÎNCĂLZIRE
Dacă motorul se supraîncălzește din cauza unui filtru blocat 
sau a unui blocaj în tubulatură, termostatul va opri motorul 
și va reporni după ce se răcește (8-10 minute). După ce 
ajunge la temperatura camerei (1-2 ore), curățați filtrul 
unității și apoi deconectați admisia și evacuarea unității 
centrale de aspirare și porniți unitatea – dacă unitatea 
funcționează normal verificați sistemul de tubulatură 
(inclusiv evacuarea) și accesoriile; dacă unitatea intră iar în 
protecție termică, contactați cel mai apropiat centru de 
service.

9. CIRCUITUL DE COMANDĂ ESTE ÎNTRERUPT
În rarele cazuri în care cablul de comandă care conectează 
prizele de aspirare la unitatea centrală de aspirare devine 
defect, vă rugăm să contactați instalatorul.

10. SCURTCIRCUIT
Dacă motorul nu va funcționa după verificarea punctelor 
anterioare, cauza este probabil un scurtcircuit în cablarea 
sistemului și trebuie contactat cel mai apropiat centru de 
service.
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11. DEFECTAREA MOTORULUI SAU A MODULULUI DE 
COMANDĂ
Dacă procedurile anterioare nu pornesc sistemul, cauza 
este probabil modulul de comandă sau o problemă internă a 
motorului și trebuie contactat cel mai apropiat centru de 
service.

12. FURTUNUL CU ÎNTRERUPĂTOR ON/OFF ESTE DEFECT
Dacă utilizați un sistem cu furtunul de aspirare cu buton 
On/Off și întâmpinați probleme, cum ar fi faptul că sistemul 
nu pornește sau nu se oprește când este utilizat acel furtun 
sau pornirea și oprirea intermitentă a sistemului vă rugăm 
să contactați instalatorul sau cel mai apropiat centru de 
service.

13. PUTEREA ELECTRICĂ REDUSĂ ÎN CASĂ
Dacă sistemul central de aspirare nu pornește și 
declanșează siguranța electrică, ar putea fi faptul că există 
prea multe aparate care utilizează electricitatea. Pentru a 
rectifica, opriți orice aparat neesențial.

14. ALIMENTAREA CU TENSIUNE PREA MARE SAU PREA 
MICĂ
Nu folosiți sistemul central de aspirare dacă tensiunea 
electrică cu care este alimentată unitatea centrală de 
aspirare variază cu mai mult de 5% decât valoarea indicată 
pe eticheta de identificare.

15. RECIPIENTUL DE COLECTARE ESTE PLIN
Pentru a goli recipientul de colectare vezi secțiunea 6.2.

16. GARNITURILE PRIZEI DE ASPIRARE SUNT 
DETERIORATE SAU ȘURUBURILE NU SUNT FIXATE
Înlocuiți garnitura deteriorată sau strângeți șuruburile câte 
puțin, până când problema se remediază.
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TABEL SOLUȚII

Zgomot aer la 
prize

Absența 
aspirării

Putere de 
aspirare slabă

Unitatea nu 
pornește

Unitatea nu se 
oprește

Unitatea 
funcționează 
intermitent

Lipsă 
alimentare 
electrică

1111111
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ACCESORII RECOMANDATE

Coș depozitare 
accesorii NDISZ322

Furtun flexibil 
7m / 9m

Furtun flexibil 
cu buton On/Off 
7m / 9m / 11m

Extensie furtun 
2m

Cuplă furtun priză

Mâner furtun cu 
regulator de 
presiune

Husă pentru furtunul 
flexibil 7m / 9m / 11m

Bagheta 
telescopică

Set de 2 baghete 
metalice cromate

Accesoriul pentru 
aspirat podeaua și 
mochetele cu comutator 

NDISZN228 / 
NDISZN230

NDISZN226 / 
NDISZN231 / 
NDISZN232

NDISZN225

NDISZ313

NDISZN312

NDISZ332 / 
NDISZ333 / 
NDISZ330

NDISZN317

NDISZN450

NDISZN328



Accesoriu pentru spații 
înguste

Accesoriu pentru praf

Accesoriu pentru 
tapițerii

Accesoriu pentru 
podea

Perie pentru 
îmbrăcăminte

Accesoriu praf pentru 
spații înguste

Colectorul de cenușă 
cu accesorii

Separator de apă 20L 
cu accesorii

Accesoriu professional 
cu perie rotativă

Accesoriu cu perie 
rotativă 16cm

Set pentru animale: 
pentru toaletare, 
pieptănare și cu dinți 
din cauciuc

NDISZN342

NDISZN334

NDISZN340

NDISZN345

NDISZN331

NDISZN337

NDISZN349

NDISZN348

NDISZN315

NDISZN300

NDISZN347



CERTIFICAT DE CONFORMITATE 

Noi, 

Disan S.R.L.
via Mezzo ai Piani , 13A 39100 BOLZANO, Italia 

Declarăm pe propria răspundere că următoarele produse 
DISAN: 

ZSA 18/1 
ZSA 25/1 
ZSA 25/2 DD 
ZSA 45/2 DD 
ZSA 45/3 DD 

la care se referă această declarație sunt în conformitate cu 
următoarele Directive Comunitare Europene: 

EN 60 335 - 1 
EN 60 335 - 2 - 2 
EN 61000 - 3 - 3 
EN 55014 - 1

În conformitate cu prevederile directivei circuitelor de joasă 
tensiune 2006/95/CE, cu directivele 2004/108/CE și cu 
directivele privind utilajele 2006/42/CE.

Bolzano, 04/02/2014

Disan S.R.L. G.m.b.H.
Kurt SANFTL

Administrator unic
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