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Dată emitere ____________ 

 

Certificat de Garanție 
 
      Termenul de garanţie pentru sistemele de încălzire centralizată, deschise 
-24 luni; termenul de garanţie pentru sistemele de încălzire autonome, închise 
-24 luni, cu respectarea regulilor de instalare și operare, precum și condițiile 
de transport. Prin obligaţiile de garanţie, se subânţelege asigurarea de  
producător în termenul de garanţie a funcţionării normale a radiatorului 
PortProsop.           

  Producătorul nu suportă obligațiile de garanție dacă: 
 nu exista circulația apei in radiator, care a apărut din cauza încălcării 

procesului de asamblare și montare a produsului, precum și caracteris-
ticele sistemelor de incălzire. 

 radiatorul PortProsop a lucrat în condiţiile ce depăşesc parametrii de 
lucru indicaţi în Garantie;  

 radiatorul are urme de afectare a ruginii electrice;  
 radiatorul este deteriorat mecanic (în urma transportării, exploatării, 

păstrării etc.);  
 articolul are urme de montare și reparaţie 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:__________________________________________________________ 
  _____________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 
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 ! Înainte de montarea Caloriferului PortProsop,  
verificați parametrii de încălzire și de alimentare  
cu apă ale clădirii. Excesul parametrilor de lucru  
poate duce la deteriorarea prematură a  
Caloriferului PortProsop. 

 ! De asemenea, nu este permisă utilizarea 
unui Calorifer PortProsop într-un sistem cu  
potențial electric evident, deoarece aceasta 
poate duce la corozie electrostatică. Conectarea Caloriferului PortProsop la 
rețeaua de încălzire centralizată sau cu centrală proprie, se face în doua 
moduri: conexiune inferioară și diagonală. Este posibilă și conectarea verti-
cală, dar cu această opțiune producătorul nu garantează încălzirea completă 
a produsului, îndeosebi Caloriferul PortProsop cu  o înalțime  mai mare de 
600 mm. Producătorul propune modele cu conectori laterali.  După conec-
tarea Caloriferului PortProsop cu rețeaua de încalzire, deschideți robinetul de 
admisie și asigurați-vă că nu există nici o scurgere în  zona de conectare.  

                                        
                                    Important 

 Nu folosiți radiadorul decât în spații închise; 
 Nu urcați pe radiator după instalare; 
 Nu lăsați radiatorul fără apă, chiar și pe timpul verii; 
 Circuitul trebuie să fie liber de orice reziduuri metalice, calamină, grăsime 

sau gaze; 
 Nu utilizați agenți corozivi; 
 Dacă este folosit un inhibitor de coroziune, acesta trebuie să fie compati-

bil cu toate matarialele din componența radiatorului; 
 Nu alimentați caloriferul cu apă de mare; 
 Nu folosiți radiatorul și/sau rețeaua de instalare ca masă electrică pentru 

diferite aparate electrocasnice;                         
 
 
                               Eliminarea caloriferului, la sfârșitul ciclului de viață, se   
                            va face la centrele de colectare a deșeurilor metalice. 
 

Declarație de conformitate 
 

Declarăm pe propria răspundere că radiatoarele NAVIN, sunt realizate re-
spectand cerințele standardului internațional EN-442 – “Radiadoare și      
Convectoare”.  
 
 

 Domeniul de utilizare 
Caloriferul PortProsop, este destinat pentru uscarea produselor textile,               
precum și pentru încălzirea camerei. Se montează în băi, în încăperi din zone 
rezidențiale si publice. Se conectează la sistemul de încălzire centralizată și          
alimentare cu apă caldă. 

Date tehnice 
Material - oțel inoxidabil de calitate AISI 304(08Х18Н10). Sudura de la               
țeavă, este realizată prin metoda TIG, conform standardului internațional EN 
10217-7. 
Temperatura de lucru…………….…………………………………până la 105°С. 
Presiunea de lucru………...………………………………….…. până la 1,5 МPа. 
Presiunea de test……………………………………………..….………...2,5 MPa. 
Conectarea la rețeaua de apă caldă (în funcție de model) ……….……G 1/2“, G 3/4” 

Dotare 
Calorifer PortProsop   ………………………………..……………..…..……1 buc. 
Ventil de aerisire ………………………….……………...…….………..……1 buc. 
Dop 1/2"  ….……………..…………….……….………….……………...……1 buc. 
Suport calorifer (în funcție de model)................................................…...…..2-4buc. 
Dibluri montaj (în funcție de model)……….………..……….…………………….……..2-4 buc. 
Cheie Hexagonală ..…………………………………..……….………..……..1buc. 
Garanție/Certificat de conformitate………………...……………..…..……. 1 buc. 
Ambalaj (folie din plastic, carton ondulat) …….......………………..…….….……1 buc. 
 

Тransportare și păstrare 
Caloriferele PortProsop sunt transportate în ambalajul producătorului în con -  
formitate cu regulile de transport de mărfuri.Transportarea și depozitarea 
Caloriferului Portprosop, sub influența factorilor climatici, trebuie sa 
corespunda normelor in 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. Înainte de a 
monta Caloriferul PortProsop – închideți robinetul de 
intrare. Asigurați distanța dintre axele elementelor de 
conectare în funcție de dimensiunile Caloriferului 
PortProsop. Fixați bine pe perete suporții de calorifer. 
Așezați Caloriferul PortProsop pe suporți și fixați în 
șuruburi folosind cheia hexagonală din dotare . 
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