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Vă rugăm să aveți în vedere că aceste Instrucțiuni de utilizare descriu toate setările și afișajele regulatorului care pot fi accesate 
de către utilizator. Oricum, depinzând de tipul aplicației, nu toate funcțiile sunt în mod necesar active. 

 În cazul unor nelămuriri, vă rugăm să apelați la specialistul HVAC. 
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Elemente de operare
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Consola de operare montată pe regulator 
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Consola de operare detașabilă 

 

 

1 Afișaj 

2 Buton INFO 
Funcție 1: Afișarea datelor principale ale aplicației  
Funcție 2: Afișarea informațiilor despre punctele de date 

din meniul curent 

3 Butonul selectați și apăsați OK 
Rotire: Selectarea unei opțiuni de meniu sau 

modificarea unei valori  
Apăsare: Confirmarea opțiunii de meniu sau a valorii 

4 Butonul ESC 
Întoarcere la meniul anterior 

5  Buton semnalizare defect cu LED  
LED luminează/ 
semnalizează: Indicarea unui defect 
Apăsare:  Validarea defectului sau reset 
 
 

Afișaj 
 Nivel operare: Căsuța indică pe ce nivel vă 

aflați (Info sau nivel de programare). 
 

  Titlu meniu: Linia de sus indică meniul pe 
care îl utilizați. 

 

 
 Regim de functionare  

camera 

1-6 

Preselectie 

 Stare  Conf 

Cauza Program  
 

Număr pagini: curent / total. 
 Meniu principal 
 Regim de functionare camera... 

 Functionare centrala... 
 Intrari...  

 Achizitie date... 

 

 Imagine ajutor /  vizualizare:  Vizualizează 
o setare (de ex.: pornire / oprire).  
 Poziția cursorului: Liniile inversate (scris 
alb pe fond negru) indică poziția pe care se 
află cursorul. 
 

 Săgeți navigare: Săgețile indică faptul că 
sunt disponibile alte meniuri de opțiuni 
(deasupra sau dedesubt). 

 

  Puncte: 3 puncte (…) indică faptul că 
urmează submeniuri. 

 

 
 

Sunt incluse și alte informații, sub forma unor imagini; de exemplu, imaginea de întâmpinare sau o fereastră explodată pentru 
valorile de modificat. 

Simboluri și caractere pe afișaj 

Simbol Semnificație Simbol Semnificație 

 

Selector regim de funcționare virtual   Nivel setare – afișare și setări   
(punctul indică regimul de funcționare curent)  Nivel Info – afișarea datelor esențiale ale aplicației 

 Regim de funcționare "Confort"   

 Regim de funcționare "Preconfort"   

 Regim de funcționare "Economic"   

 Protecție  Program 

   Selector funcționare (Logic 1) sau  Logic 1 

   Evoluție 1 

 
Imagine ajutor ”Explicații pentru punctul de date”  Contor 1 

 Pompă 1 

 Vă rugăm așteptați – regulatorul lucrează  Regulator 1 

 Valoare setată  Vacanțe 

 Număr pagini – curent / total  Zi specială 

 Defect   
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Meniu navigare 
Introducere 
Aceste instrucțiuni de operare vă asistă în operarea regulatorului în toate situațiile standard (Modificați ora ... etc.). 
Instrucțiunile de operare vă oferă întotdeauna Calea pe care trebuie să o urmați prin meniu pentru a ajunge la parametrii doriți – de 
la afișajul de start până la valoarea de modificat. 

Afișaj de start: 

Miercuri 03.01.07 14:52 
 

 Bun venit  
 

 « Informatii 

 

 

 

 Meniu principal »

 

▼ 

Meniu principal: 

 Meniu principal:  
  Program... 

 

  Regim de functionare camera... 
 

  Regulator 1... 
 

  Regulator 2... 
 

▼ 

Submeniu: 

 Vacanta/zile speciale  

 Valoare 1 
 

    ––.––.–– ––.–– 
 ––.––.–– ––.–– 
   

▼ 

Stabilirea valorii numerice: 

 Valoare 1  
 Start  ––.––.–– ––.–– 

 

 Sfarsit  ––.––.–– ––.–– 
 

 Motiv Vacante 
 Anulare valoare...  

 

Afișaj de start 

Când nu se operează asupra sa, regulatorul va afișa întotdeauna imaginea de start 
– cu excepția cazului când apare un defect. 
1. Apasați butonul OK : apare lista meniurilor.  
 
 
 
 
 

Meniu principal 
2. Rotiți butonul OK: cursorul avansează de la o linie la următoarea. 
3. Linia selectată apare pe fond negru. 
4. Selectați linia dorită. 
5. Confirmați alegerea prin apăsarea butonului OK. 
 
 
 
 

Submeniu 
6. Acum sunteți în submeniu. 
7. Cele 3 puncte (…) după text indică faptul că urmează alte submeniuri. 
8. Urmați calea indicată prin rotirea butonului OK pentru a găsi opțiunea, apoi apăsați 

pentru confirmare.  
9. La sfârșitul căii veți găsi valoarea ce poate fi modificată. 
 
 
 
 

Stabilirea valorii numerice 
10. Valoarea numerică apare ca o fereastră. 
11. Modificați valoarea prin rotirea butonului OK. 
12. Confirmați apoi valoarea prin apăsare. 
13. Cursorul avansează acum la urmatoarea valoare ce poate fi modificată sau 

revine la punctul de date daca nu există altă valoare care trebuie modificată.  
14. Prin apasarea butonului ESC, vă întoarceți la fereastra de introducere valori sau 

la opțiunea din meniu pe care ați părăsit-o anterior.  
15. Apasând butonul ESC în mod repetat, veți ajunge la afișajul de start. 

 
 

În majoritatea meniurilor, puteți vizualiza infromații despre opțiunea curentă selectată. 
Apăsați butonul INFO. 

Modificarea orei și a datei 
Ora/data 
Toate datele aferente programului anual al regulatorului au 
fost introduse la punerea in funcțiune a aplicației.  
Dacă sunt necesare însă modificări, utilizați meniul Ora/data. 

Regim de vară și de iarnă   
Același lucru este valabil și dacă doriți să modificați datele 
de început ale perioadei de vară respectiv de iarnă.  
Notă:  Nu introduceți datele actuale de trecere ci datele cele 
mai timpurii cu putință pentru începutul verii sau al iernii, în 
concordanță cu standardele internaționale! 

Meniul Ora/data  
 Ora (de ex. 09:53)  
 Data (de ex. 25.07)  
 Anul (de ex. 2007)  
 Începutul verii (de ex. 25.03.) 
 Începutul iernii (de ex. 25.10.) 
 

 
 

Cale:    Bun venit  >    Meniu principal  >    Ora/data...  >  ... 
 
 

Trecerea de la regim de iarnă la regim de vară și invers se face automat! 

25.02 
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Încălzire sau răcire conform programului orar 
În regimul de funcționare  , regulatorul funcționează 
conform programului de încălzire selectat. 

Programul orar 
În programul orar, ora de start și regimul de funcționare 
asociat au fost introduse pentru toate perioadele celor 24 de 
ore de funcționare pe încălzire / răcire. Programul de 
încălzire a fost introdus pentru dvs.; dacă doriți, puteți 
modifica valorile introduse (  Pagina 8) pentru a satisface 
cerințele specifice. 

Exemplu de program orar: 

 Marti 
 

 De la 12:30  Conf. 
 

 
 

Începând cu   6:00 am regim  Confort 
Începând cu 11:30 am regim  Preconfort 
Începând cu 12:30 pm regim  Confort 
Începând cu   7:00 pm regim  Preconfort 
Începând cu   9:00 pm regim  Economic 

Nu doriți încălzire sau răcire conform programului orar 
Alegeți alt regim de funcționare 
Dacă nu doriți  încălzire sau răcire conform programului orar 
(respectiv funcționare în regim automat), alegeți unul din 
următoarele regimuri de funcționare din meniul Preselectie.

Valori pentru setpoint  
Valorile setpoint asociate regimurilor de funcționare 
utilizează aceleași simboluri și denumiri.  
Valorile pentru setpoint sunt descrise în  pagina 7. 

 
 

Simbol Regim funcționare Comentarii  

 Confort PORNIT,   Încălzire / Răcire pentru confort 
 Preconfort PORNIT,   Încălzire / Răcire pentru preconfort 

 Economic OPRIT,  Regim susținut Încălzire / Răcire pentru regim economic; 
 Răcirea în timpul nopții și protecția la îngheț activate 

 Protecție OPRIT, protecția la îngheț activă 
 
 

Cale:   Bun venit  >   Meniu principal  >   Regim de functionare camera...  >  Preselectie  >  ... 
 
 

Nu uitați să treceți aplicația înapoi în regim auto dacă ați dorit să încălziți / răciți clădirea doar temporar! 

Acționarea agregatelor conform programului orar 2 
Dacă regulatorul dvs. este configurat pentru program orar, 
agregatele controlate (de ex. pompa) sunt pornite și oprite 
conform programului orar.  

Daca este configurat cu  Selector reg. [Program 2], trebuie 
selectat auto, pentru a porni și opri agregatul automat, 
conform programului orar stabilit.  

Daca este disponibil un  Selector reg. [Program 2] și nu doriți să 
controlați agregatul conform programului orar, puteți să-l 
comandați manual cu Selector reg. [Program 2] fie pornit, fie 
oprit. 

Exemplu de program orar: 

 Program 2 

 Sambata 

 

 

Pornit la 6:00 am – oprit la 10:00 pm 

 
 

Cale:   Bun venit  >   Meniu principal  >   Selector reg. [Program 2]  >   Preselectie: 
 
 

Dacă doriți să Porniți sau să Opriți aplicația doar pentru o perioada limitată, nu uitați să reveniți la auto în timp util! 
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Temperatura din cameră 
Regulatorul universal oferă 4 regimuri de funcționare. 
Fiecărui regim de funcționare îi sunt alocate două valori 
pentru setpoint temperatură (încălzire și răcire). 

În funcție de regimul de funcționare ales, regulatorul comută 
între valorile de setpoint conform programului orar                
(  pagina 6) sau reglează continuu conform valorii 
setpoint pentru regimul de funcționare ales. 

Sunt disponibile urmatoarele valori pentru setpoint. Valorile 
setate din fabrică reprezintă valorile recomandate. 

Puteți modifica valorile pentru confort și preconfort conform 
necesităților. Valoarea pentru setpoint economic nu poate fi 
modificată de pe nivelul utilizator. 
 

 
 

Simbol Setpoint  Impact asupra camerei? Valori orientative  
 Regim funcționare  Încălzire Răcire 

 Confort Setpoint pentru camera ocupată. 
Asigură condiții de confort.   

21 °C 24 °C 

 Preconfort Setpoint pentru economie de energie în situația în care condițiile de 
confort pot fi atinse rapid după trecerea în regimul de confort.  

19 °C 28 °C 

 Economic Aplicația OPRITĂ. Este asigurată o valoare maximă / minimă a 
temperaturii în cameră (regim susținut)  

15 °C 30 °C 

 Protecție Aplicația OPRITĂ.  Protecție la ingheț activă  ---- ---- 
 
 

Cale:   Bun venit  >   Meniu principal  >   Regulator 1...  >  ... 

Umiditatea din cameră 
Dacă aplicația dvs. include și controlul umidității în cameră, 
regulatorul electronic universal vă permite sa modificați 
limitele pentru setpoint în regimurile de funcționare confort și 
preconfort.  

Regulatorul dvs. modifică valorile pentru setpoint conform 
unui program orar sau menține valoarea de setpoint a 
regimului ales în funcție de regimul de funcționare pentru 
cameră.  

Sunt disponibile următoarele valori pentru setpoint.  
Valorile setate din fabrică reprezintă valorile  
recomandate. 
 
 

 
 

Simbol Setpoint Impact asupra camerei? Setpoint superior Setpoint inferior 

 Confort Setpoint pentru camera ocupată.  
Asigură condițiile de confort   

60 % 40 % 

 Preconfort Setpoint pentru economie de energie astfel încât condițiile 
de confort să fie rapid atinse la trecerea în regimul confort.  

80 % 20 % 

 
 

Cale:   Bun venit  >   Meniu principal  >   Regulator 2...  >  ... 
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Modificarea perioadelor zilnice de încălzire / răcire 
Generalități 
În cadrul programului orar, puteți stabili perioadele zilnice 
pentru încălzire și pentru răcire conform cerințelor 
individuale.  
Într-o zi pot fi stabilite cel mult 6 puncte de comutare; un 
setpoint este atribuit fiecarei perioade de timp.  

În plus față de zilele săptămânii (luni până duminică), puteți 
programa o zi specială, adica un program special de 24 de 
ore pentru încălzire si răcire.  
Ziua specială este activată când introduceți o valoare în 
Vacante. 

Modificările pot fi făcute în regulator numai dacă programul 
orar al regulatorului definește programul.  
Daca programul este controlat de un operator extern, 
modificările pot fi făcute doar de la acea stație. 
 

Înainte de a introduce valori, țineți seama că:  
 Întâi se introduce ora de începere a fazei de încălzire / 

răcire și apoi regimul pentru faza respectivă.   
 Sunt disponibile urmatoarele regimuri de funcționare: , 

, și . Stabiliți valorile setpoint corespunzatoare în meniul  
Regulator 1 și  Regulator 2 (  pagina 7). 

 Puteți copia un program de 24 de ore pentru încălzire / 
răcire în alte zile. 

Modificări și anulări ale orei și valorilor setpoint   
1. Selectați ziua dorită.   
2. În diagramă, deplasați cursorul  la ora la care se 

produce schimbarea.  
3. Stabiliți ora dorită. 

Anulați ora: resetați ora via 00:00 până apare  ––:–– .   
4. Selectați regimul de funcționare dorit.  
5. Dacă este nevoie, stabiliți alte ore și alegeți noi valori 

pentru setpoint. 
 
 

Cale:   Bun venit  >   Meniu principal  >  Program...  >  ... 
 
 

Introducerea punctelor suplimentare de comutare  
1. Alegeți ziua dorită.  
2. În diagramă, deplasați cursorul  la ultimul punct al 

programului curent.  
3. Rotiți butonul OK cu un pas; apare ––:––    ––––––.  
4. Stabiliți ora de pornire dorită.  
5. Stabiliți regimul de funcționare dorit.  
 
Copierea unui program de 24 de ore pentru încălzire / 
răcire 
1. Selectați ziua ce urmează a fi copiată.  
2. Rotiți butonul OK în sens orar până apare Copiaza la:.  
3. Apasați butonul OK. 
4. Apare meniul pentru selectarea zilei (perioade sau zile din 

saptamână, zi specială). 
5. Selectați ziua sau perioada dorită din saptamană.   

6. Copiați (apăsați butonul OK).  

Creați un nou program de 24 de ore 
Regulatorul este livrat cu un program orar de 24 de ore 
pentru fiecare zi (inclusiv zile speciale). Aceasta înseamnă 
că nu va trebui să creați un nou program de 24 de ore ci 
doar să modificați unul dintre programele existente.  
 
Se pierde programul orar pentru încălzire / răcire la 
întreruperea alimentarii cu energie electrică?  
În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică, 
programele de 24 de ore introduse vor fi păstrate, indiferent 
de durata întreruperii. 

 
 

Înainte de a introduce datele în regulatorul electronic, notați-vă programul săptamânal, stabilind perioadele zilnice și regimurile de 
funcționare! 

Perioade de vacanță sau zile speciale 
Puteți introduce cel mult 16 perioade de vacanță și zile 
speciale. În timpul unei perioade de vacanță, programele de 
încălzire / răcire nu sunt active, regulatorul menținând 
același regim de funcționare pentru cameră. În zilele 
speciale, este activ programul pentru zile speciale.  

Date 
Introduceți în submeniurile Valoare 1, Valoare 2, Valoare 3, etc., 
perioada de vacanță sau ziua specială: 
 Linia de operare Inceput: Data, anul și ora de inceput 

pentru vacanță sau ziua specială. 
 Linia de operare Sfarsit: Data, anul și ora de sfârșit pentru 

vacanță sau ziua specială. 
 Linia de operare Motiv: Vacanță sau zi specială 

Orice perioada poate fi anulată: 
 Anulare valoare... 

Regim funcționare cameră (pentru vacanță). 
Introduceți regimul de funcționare cameră dorit în linia de 
operare regim functionare camera vacanta. 
Sunt disponibile urmatoarele opțiuni: 
 Economic  sau  
 Protecție  
Opțiunea va fi validă pe întreaga perioadă de vacanță. 

Program de încălzire / răcire (pentru zi specială)  
Introduceți programul de încălzire / răcire pentru zile 
speciale în Program. 
Programul de încălzire / răcire se aplică tuturor zilelor 
speciale. 

 
 

Cale:  Bun venit  >   Meniu principal  >   Vacanta/zile speciale  >   Valoare 1  >  ... 
 
 

Cale:   Bun venit  >   Meniu principal  >   Regim de functionare camera  >   Regim control camera / vacanta  >  ... 
 
 

Înainte de a introduce valorile, pregătiți o planificare anuală a tuturor perioadelor de vacanță! 
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Afișarea stării de funcționare a aplicației 
Dacă, în timpul încălzirii / răcirii în regim automat, doriți să 
cunoașteți starea de funcționare curentă a aplicației (regimul 
de funcționare cameră), accesați nivelul info:   

1. Reveniți la afișajul de start apăsând butonul ESC.  
2. Apăsați butonul INFO.  

Regimul de funcționare cameră este afișat astfel: 

 Regim de functionare  
camera 

1-5 

Preselectie 

 Stare  Conf. 

Cauza:  Program  

Semnificații: 

Preselecție  
Regimul de funcționare cameră selectat.  
În exemplul dat, selectorul este pe poziția .  

Stare  
Aceasta este starea curentă.  
În exemplul dat, încălzire sau răcire în regim confort.  

Cauza  
Aici este indicată cauza pentru starea curentă.  
Cauze posibile:  
 Contact regim funcționare (comutare manuală).  
 Selector Regim de funcționare.  
 Buton de ocupare acționat pe unitatea de cameră.  
 Buton de temporizare acționat pe unitatea de cameră. 
 Zi specială  
 Vacanțe  
 Program orar (așa cum este afișat). 

Afișarea datelor curente ale aplicației 
Suplimentar față de datele aplicației prezentate în paginile 
info, funcțiile configurate în submeniuri vă permit să obțineți 
mai multe date despre aplicație.  

Obținerea datelor este explicată în  pagina 9 pe baza 
funcției  Achizitie date  >   Canal evolutie 1. 

Veți găsi urmatoarele date urmând calea: 

Evoluție 
Meniu principal > Achizitie date >  Canal evolutie 1...2 > 
Afișază înregistrările evoluției mărimilor măsurate.  

Contor 
Meniu principal > Achizitie date > Contor 1...2 > 
Contoarele sunt utilizate pentru a înregistra valorile 
mărimilor măsurate. Sunt afișate valoarea curentă a mărimii 
măsurate, data și valorile înregistrate în ultimele 15 luni.  

 
 

Este posibil ca denumirile submeniurilor utilizate în aceste instrucțiuni să fi fost înlocuite de către inginerul dvs. de service cu alte 
denumiri, utilizând text în clar. 

Afișarea evoluției valorilor măsurate
Achizitie date… permite afișarea evoluției a cel mult 2 mărimi 
măsurate (canal evolutie…2). Această funcție arată evoluția 
mărimii măsurate în ultimele 8 minute, ultimele 8 ore, 
ultimele 24 de ore sau ultimele 6 zile.  

Afișarea evoluției valorii măsurate: 
1. Selectați meniul Achizitie date… 
2. Selectați Canal evolutie 1…2 dorit sau mărimea măsurata 

în text în clar; apare imaginea celor 24 de ore ale zilei 
curente. 

Imagini de navigare: 
1. Rotiți butonul OK în sens antiorar pentru a trece la 

imaginea zilei precedente, și viceversa.  
2. Pornind de la imaginea curentă pentru 24 de ore, 

ajungeți la imaginea ultimelor 8 ore rotind butonul OK în 
sens orar. Rotiți butonul OK din nou în sens orar și 
obțineți imaginea ultimelor 8 minute; rotiți în sens antiorar 
pentru a reveni.  

3. Apăsați butonul ESC pentru a reveni la meniul anterior.  

Evoluția mărimii măsurate este prezentată astfel: 

 
 

Cale:  Bun venit  >   Meniu principal  >   Achizitie date…  >    Canal evolutie 1…2. 
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Defect 
Dacă a aparut un defect în aplicație, va apare pe afișaj și 
LED-ul din interiorul butonului va lumina intermitent sau 
continuu. Procedați după cum urmează:   

LED-ul luminează intermitent: 
1. Apasați butonul  pentru a valida defectul.  
2. Daca LED-ul este încă aprins, defectul încă există sau 

butonul trebuie apasat din nou pentru deblocare.  

LED-ul lumineaza continuu: 
1. Eliminați defectul. 
2. Daca LED-ul încă luminează, semnalizarea defectului 

poate fi anulată apăsând butonul .  
Anularea este posibilă numai după ce cauza care a 
generat defectul a fost înlăturată.  

Dacă defectul nu a putut fi înlăturat, contactați specialistul 
HVAC. 

Informații suplimentare despre afișaj sau defecte:  

Meniu  Defecte actuale. 
Afișază defectele curente. Pentru fiecare defect sunt afișate 
urmatoarele informații:  
 Sursa (de ex. pompa 1).  
 Codul defectului (pentru inginerul de service). 
 Data și ora la care a apărut defectul.  

Istorie defect... 
Afișază ultimele 10 defecte. Informația furnizată este 
aceeași ca pentru defectele curente.  

Mesaj stare defect mag.. 
Dacă aplicația dvs. include multiple dispozitive în rețea, 
defectele de la celelalte regulatoare sunt afișate și pe 
regulatorul dvs.  

Indicația Defect in nivelul de setare 
Afișaza defectul curent prin apasarea butonului ESC timp de 
2 secunde. 

 

Cale:   Bun venit  >   Meniu principal  >   Defecte...   

Informații necesare specialistului HVAC 
Regulatorul dvs. electronic are caracteristici care permit 
specialistului HVAC să vă ofere sprijin, să răspundă 
întrebărilor dvs. despre aplicație, etc. Informația este 
disponibilă în submeniurile Informatii dispozitiv.... 

Linie de operare Explicație, exemplu   

Tip aplicație  A01 
Tip aplicație adaptată Da 
Nume fișier AEFB01 U3B HQ 
Tip dispozitiv RMU730B-1 
Versiune software a regulatorului 
Versiune hardware a regulatorului 

 

 
 

 
 

Cale:   Bun venit  >   Meniu principal  >   Informatii dispozitiv...  >   Regulator...  >  ... 

Economisiți energie fără să sacrificați confortul 
 În timpul zilei, nu permiteți ca temperatura camerei 

încălzite să depașească 21 °C. Fiecare grad în plus 
mărește costurile pentru încălzire cu 6 pana la 7 % 

 În timpul zilei, nu permiteți ca temperatura camerei răcite 
să coboare sub 24 °C. Cu fiecare grad sub această 
valoare cresc costurile pentru răcire.  

 Valori orientative pentru temperatură în spații de locuit și 
de lucru în perioadele de încălzire și de răcire: 
– Ziua în perioadele de încălzire: Preconfort = 19 °C,  

Confort = 20...22 °C.  
– Ziua în perioadele de răcire: Preconfort = 28 °C,  

Confort = 22...24 °C. 
– Noaptea în perioadele de încălzire: Economic = 

14...18 °C. Protejați obiectele sensibile la temperaturi 
scăzute, cum sunt plantele!  

– Noaptea în perioadele de răcire:  Economic = 
29...31 °C.  

 Asigurați-vă că nu există perdele, mobilier sau alte obiecte 
în fața sau în spatele grilelor de introducere sau de 
evacuare a aerului. Acestea pot influența circulația aerului 
și pot crea curenți de aer. 

 Obloanele și jaluzelele închise reduc pierderile de 
căldura.  

 Închiderea jaluzelelor în timp util în perioada de răcire 
reduce impactul radiației solare, reducând astfel costurile 
pentru răcire.  

 Asigurați-vă că filtrele de aer sunt controlate și înlocuite la 
intervale de timp regulate.  

Dacă aplicația dvs. utilizează o unitate de cameră cu senzor 
de temperatură și umiditate încorporat, aceasta nu trebuie 
expusă perturbațiilor termice și de umiditate întrucât astfel 
este afectata funcția de reglaj. Din acest motiv, pentru 
camera de referință unde este amplasat senzorul se aplică 
urmatoarele reguli:  
 Evitați curenții de aer formați prin ușile deschise  
 Evitați aportul de caldură al persoanelor, echipamentelor 

și sistemului de iluminat  
 Asigurați-vă că nu există perdele, mobilier sau alte 

obiecte în fața senzorilor de temperatură și umiditate. 
 

 

Economiile de energie conservă resursele naturale, contribuind astfel în mod activ la protecția mediului! 
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