
Calorifer PortProsop Electric 

Certificat de Garanție 
Instrucțiuni de Utilizare 

Declarație de Conformitate

 Data emitere______________ 

Certificatul de Garanție 

    Termenul de garanție pentru Caloriferele PortProsop Electrice  - 24 luni 
perdoane fizice, 12 luni persoane juridice, cu respectarea regulilor de 
instalare și operare, precum și condițiile de transport. Prin obligațiile de 
garanţie se subânţelege asigurarea de producător în termenul de garanție a 
funcţionării normale a radiatorului PortProsop Electric.      

 Producătorul nu suportă obligațiile de garanție daca: 
 nu a fost respectat procesul de asamblare și montare a produsului,

prcum și caracteristicele sistemelor de alimentare cu energie electrică. 
 caloriferul PortProsop a lucrat în condițiile ce depășesc parametrii de

lucru indicați în Garanție; 
 caloriferul este deteriorat mecanic (în urma transportării, exploatării,

păstrării etc.); 
 articolul are urme de montare și reparație necalificată;

 Am luat la cunostință obligațiile de garanție; 
 Nu există reclamații privind aspectul și configurația produsului. 

Denumire produs    _________________________ 

Din  «______»______________20____an.  L.S. 

Cumpărător ____________/_______________________ 

Vânzător ____________/__________________________ 

Note:__________________________________________________________ 
  _____________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

Виробник ТОВ «ВК «НАВІН»  Distribuitor SC SERDIM SOLUTIONS SRL 

90107,Україна, Київськая область,       033094, România, București,  Sector 3,  
м. Біла Церква, б-р. М.Грушевского 13,       Șos. Dudești-Pantelimon Nr. 44, 
Тел: +38(044) 209-69-74,            Tel.: 031.425.78.46 

e-mail: offce@serdim.ro 
      www.serdim.ro 



 Domeniul de utilizare 
     Caloriferul PortProsop Electric, este destinat pentru uscarea produselor textile, 

precum și pentru încălzirea camerei. Se montează în băi, în încăperi din zone 
rezidențiale și publice. Se conectează la tensiunea de alimentare cu energie electrică 
220V și frecvență de 50 Hz.  

Date tehnice 
  Material – oțel carbon sau oțel inoxidabil de calitate AISI 304. Sudura de la teavă 
este realizată prin metoda TIG, conform standardului internațional EN 10217-7. 

 Temperatura de lucru…………….…………………….…….…până la 55±5°С  
Tensiunea de alimentare………...……………………………….…. 230+/-5V  
Frecvența……………………………………………..…..………….………...50 Hz  
Consum (în funcție de model) ……………………………………..……50-140 W 

! Temperatura de suprafață a produsului depinde de temperatura ambientală și de
tensiunea de alimentare recomandată. Dacă tensiunea de lucru în sistem este mai 
mare, este necesar să se asigure instalarea dispozitivului pentru limitarea tensiunii la 
230 V. 

Dotare 
 Calorifer PortProsop   ………………………………..……………..………..1 buc. 
 Set prindere…… ………………………….……………...…….……………..1 buc. 
 Cheie Hexagonală ..…………………………………..……...……….……...1 buc. 
 Garanție/Certificat de Conformitate..……………………..……….………...1 buc. 
 Ambalajul (folie din plastic, carton ondulat) ……..……..………………..…1 buc. 

Transportare și păstrare 
     Caloriferele PortProsop Electrice, sunt transportate în ambalajul producătorului în 
conformitate cu regulile de transport de mărfuri. Transportarea și depozitarea 
Caloriferului PortProsop sub influența factorilor climatici trebuie să corespundă 
normelor în vigoare. 
Depozitarea Caloriferului PortProsop lângă produse chimice, care provoacă 
coroziunea, nu este permisă. Caloriferul PortProsop trebuie depozitat într-un loc Închis, 
în ambalajul producătorului de la -40 până la +50°С. 

Indicații referitoare la montaj 
Instalarea se face numai de către persoane autorizate în 
conformitate cu normele în vigoare. Fixați bine pe perete 
supoții de calorifer. Asezați Caloriferul PortProsop pe 
suporți și fixați în șuruburi folosind cheia hexagonală din 
dotare. 

! Înainte de montarea Caloriferului PortProsop Electric,
verificați sistemul de alimentare cu energie electrică al 

clădirii. Excesul parametrilor de lucru poate duce la deteriorarea prematura a 
Caloriferului PortProsop Electric. Pentru a crește temperatura internă, rotiți regulatorul 
de temperatură spre dreapta, pentru a micșora temperatura, spre stânga. 

Temperatura se schimbă în intervalul de la 5 până la 10 minute. Pentru a opri 
radiatorul, rotiți spre stânga până la maxim poziția (regulatorul de temperature LED-ul, 
se va stinge), numai apoi scoateți Caloriferul PortProsop Electric din priză. 
În cazul în care sistemul de încalzire este făra termostat: Pentru a activa sistemul de 
încalzire, apasați comutatorul integrat ON/OFF, indicator-ul LED se va aprinde. Pentru 
a opri caloriferul PortProsop, comutatorul trebuie apăsat din nou. Această actiune va 
opri complet caloriferul (indicatorul LED se va opri). Excesul parametrilor de lucru poate 
duce la deteriorarea prematură a Caloriferului Portprosop.     

Cerinte de securitate 
 Caloriferul PrortProsop Electric, trebuie sa fie cel puțin la 60 cm distanța fata de

cada de baie și cabina de duș, chiuvetă și obiecte inflamabile. 
 Asigurați-vă că priza electrică este împământată și împănată de la priză până la

corpul uscătorului PortProsop. 

 IMPORTANT 
 Nu folosiți radiadorul decât în spații închise;
 Nu urcați pe radiator după instalare;
 Nu dezasamblți independent produsul;
 Nu utilizați agenți corozivi;
 Nu efectuați reparații independente pentru Caloriferul PortProsop;
 Nu introduceți produsul în lichide;
 Nu utilizați un cablu de alimentare sau o priză deteriorată;
 Nu utilizați o tensiune mai mare de 240 V și mai mică de 180 V;
 Nu lasați pornit Caloriferul PortProsop Electric nesupravegheat;
 Pentru Caloriferele PortProsop Electrice cu componente în mișcare, este INTER-

ZIS deplasarea pieselor mobile de la radiator mai mult de 180grade. Acest lucru
poate deteriora elementul de încălzire sau izolația acestuia, ceea ce poate duce la
electrocutare!

Eliminarea caloriferului, la sfârsitul ciclului de viată, se va 
face la centrele de colectare a deșeurilor metalice. 

Declarație de conformitate 

Declaram pe propria raspundere că radiatoarele NAVIN, sunt realizate respectând    
cerințele standardului international EN-442 – “Radiadoare si Convectoare” și corespund 
urmatoarelor directive CE: 2014/35/EU – cu privire la echipamentul cu voltaj redus, 
2014/30/EU – compatibilitatea electromagnetica, 2011/65/EU – conform cu reglemen-
tarile privind utilizarea materialelor periculoase în componența echipamentelor electrice 
și electronice apărute în HG 274/2012, art.XII 18, 2009/125/EU –  ECODES și este   
conform cu prevederile: EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN 60335-
1:2012+A11:2014; EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008; EN 60335-2-
30:2009+A11:2012; EN 61000-3-2:2014, 2006+A1:2009+A2:2009; EN 62233:2008; EN 
61000-3-3:2013. 
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