
Уважаеми клиенти, 
Благодарим, че избрахте нашите продукти.
Радиаторите са произведени според стандарти за качество ISO EN 
9001-2000, ISO EN 14001-2004, EN 442, GOST-R, UKR-SERPO, DIN 442, 
NF Maek (NF-047), CE, PZH.
Нашите продукти ще работят най-ефективно, ако следвате съветите, 
дадени в ръководството.

Технически характеристики: 
Работно налягане на водата : 10 Bar
Налягане на изпитване : 13 Bar
Макс. работна температура : 110oC
Тип  : 10 P, 11 PK, 21 PKP, 22 PKKP, 33 DKEK.
Височина (мм) : 300, 400, 500, 600, 700, 750, 900.
Дължина (мм) : 400, 500, 600, ……, 1500, 1600, 1800,   

  2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000
Цвят : бял, RAL 9016
Гаранция : 10 години

1. Максималното работно налягане е 10 bar. При монтажа трябва да се 
използва редуциращ вентил на налягане.

2. Радиаторите трябва да бъдат сглобени със закрепящите 
компоненти, тапа за обезвъздушителен вентил, щепсел, дюбели, 
винтове, пластмасови антивибрационни опори, които са в 
опаковката. Радиаторите трябва да бъдат монтирани съгласно 
посочените чертежи и измервания.
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Фигура 1: Конзола за 
стена 

Фигура 2: Маркиране на мястото, където се намира и 
монтира конзолата 
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Брой куки за 
окачване

400 132 134 70 4
500 232 134 70 4
600 332 134 70 4
700 432 134 70 4
800 532 134 70 4
900 632 134 70 4

1000 732 134 70 4
1100 832 134 70 4
1200 932 134 70 4
1300 1032 134 70 4
1400 1132 134 70 4
1500 1232 134 70 4
1600 1332 134 70 4
1800 134 70 766 6
2000 134 70 866 6
2200 134 70 966 6
2400 134 70 1066 6
2600 134 70 1166 6
2800 134 70 1266 6
3000 134 70 1366 6

Радиаторите Warmhaus се монтират с помощта на конзоли 
(Фигура 3), както е показано по-долу:
• Закачете радиатора, като използвате конзолите, в 

определената позиция, където е необходимо.

• Положението и броя на конзолите е маркирано съгласно 
фигура 2 и таблица 1. Минималното разстояние между 
радиатора и стената не трябва да бъде по-малко от 75% от 
широчината на радиатора.

• На разстояние 105 mm над горната страна на радиатора, 
стената трябва да се разпробие и да се постави дюбел и винт. 
Трябва да се спазва приблизително разстояние от 5 mm 
между стената и главата на винта.

• След като на винтовете са поставени конзолите, винтовете се 
затягат; пластмасовите антивибрационни опори се монтират, 
както е показано на фигура 1, а радиаторът е закрепен върху 
конзолите.

• Радиаторът се свързва към отоплителната система.
• Обезвъздушителния вентил трябва да бъде монтиран на 

горната тапа.
3. Регулиращата арматура трябва да бъде монтирана на 

подаващите и връщащите тръбопроводи на системата. 
4. За да се осигури равноемрно нагряване на радиаторите, един 

от горните щепсели на радиаторите трябва да бъде отвор за 
обезвъздушаване. Ако е необходимо, въздуха в радиатора 
трябва да се освободи чрез завинтване на щепсела за 
обезвъздушаване, докато се източи водата.

5. Не се препоръчва източване на отоплителната система повече от 
15 дни в годината. За да се избегне опасността от хидравлично 
удар в отоплителната система, за да се предотврати водният 
поток от радиатора, би било достатъчно само да се затвори 
специалния вентил в долната част на радиатора.

6. За да се избегне замръзване, се препоръчва радиаторите да не 
се монтират на открити места. Температурата на околната среда 
не трябва да бъде по-ниска от 5 °C.

7. Необходимо е радиатора да се монтира от квалифицирано лице:
• Ако разстоянието между долната секция на радиатора и пода е 

по-малко от 75% от широчината на радиатора, ефективността 
на топлопреминаване намалява и прави почистването по-
трудно за долната страна на радиатора.

• Ако радиаторите са поставени твърде близо до стената, 
монтирани са на конзоли, предоставени от други фирми, 
се нарушава топлопроводимостта и се натрупват прахови 
частици върху повърхността на радиаторите.

8. В случаите, когато разстоянието между долната секция на 
радиатора и основата е повече от 150% от широчината на 
радиаторите, градиентът на температурата на въздуха, особено в 
долните секции, се увеличава в зависимост от разстоянието.
• В случаите, когато разстоянието между горната страна на 

радиатора и прозореца е твърде малко (по-малко от 90% от 
широчината на радиатори с дължина 500 mm и по-малко 
от 75% от широчината на радиатори с дължина 300 mm), 
топлобмена на радиаторите намалява (виж фигура 4).

• Когато радиаторните колектори не са разположени 
хоризонтално, топлообмена е влошен. 

• Поставянето на декоративна преграда пред радиаторите ( 
които не са предвидени при изчисленията на отоплителната 
система) или блокиране със завеси оказва негативно 
влияние върху топлообмена и хигиенните характеристики на 
оборудването и компрометира функциите на термостата.

• Препоръчително е да разположите автоматичните термостати 
на разстояние 150 mm от вратата на балкона или на 200 mm от 
страните на прозореца.

9. За безопасността на оборудването се препоръчва да го 
пренасяте в защитната опаковка. По време на пренасяне 
панелът и опорите не трябва да се докосват.

10.  Когато складирате радиаторите, тези от тип 22 не трябва да се 
подреждат на повече от 14 реда един върху друг.

11.  Радиаторите не трябва да се експлоатират с корозивни вещества 
или различни химически смеси с висока степен на киселинност. 
Това може да причини повреда на повърхността на радиатора.

12.  Плотовете на радиатора на панела трябва да са отворени, трябва 
да има минимум 10 cm между долната страна на панела и пода, 
на задната страна трябва да има минимум 40 mm пространство 
между задната част на панела и стената. Моля, не запечатвайте 
горната част на панела с материали като дърво или мрамор.

13.  За подобряване на топлoобмена на радиаторите и за 
осигуряване на комфорт се препоръчва панелът да се монтира 
под прозореца. За панелите, които са монтирани пред стената, 
се препоръчва да бъде фиксирана изолираща плоча пред 
стената от задната страна на панела.

14.  Не отваряйте опаковка на радиатора преди да се завършите 
всички строително монтажни дейности в т.ч. боядисването на 
помещението.

15.  Моля, внимавайте да не изпуснете радиатора при пренасянето.
16.  Повърхността на радиатора се почиства с влажна кърпа. Не 

използвайте почистващи препарати, съдържащи химични 
вещества.

17.  Когато радиаторите са монтирани в сградата, трябва да ги 
тествате, за да проверите за течове и други производствени 
дефекти.

18. Въпреки че използвате регулатор на налягането в системата, 
трябва да проверите директната връзка със системата. 
Бихте могли да използвате отоплителен котел, централно 
топлоснабдяване и т.н.

 ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ ЗА РАДИАТОРИ WARMHAUS
1. Гаранционният срок на радиаторите е 10 години и започва да 

тече от датата на закупуване на продукта.
2. Продукта, заедно с частите за монтаж са включени в гаранцията.
3. Когато стоките се повредят в рамките на гаранционния период 

се добавя времето за ремонт, за да продължи гаранцията. 
Времето за ремонт е максимум 30 работни дни. Този период 
започва да тече, когато рекламацията е подадена на сервиз, 
ако няма сервиз, уведомете продавача на стоките, франчайзър, 
агенция, представителство, вносител или производителя. Ако 
дефектният продукт не може да бъде заменен в рамките на 
15 работни дни, производителят или вносителя ще трябва да 
предостави подходящ заместващ продукт на потребителя, докато 
ремонтът на стоките завърши.

4. Гаранцията не покрива лош, некачествен или неправилен 
монтаж на радиаторите.
• Сервизът на фирмата, ако няма сервиз; продавач, франчайзър, 

агенция, представителство, вносител или производителя 
трябва да представи протокол, с който ще се констатира дали 
е възможен ремонт на радиатора, ако ремонтът е невъзможен, 
потребителят може да поиска безплатна замяна на продукта 
или да поиска възстановяване на платената сума. 

5. Дефекти на продукта, свързани с неправилна инсталация 
– не спазване на изискванията и препоръките, описани в 
ръководството за потребителя, правят гаранцията на радиатора 
невалидна.

6. Гаранционните условия са валидни, ако радиаторите се свързват 
правилно към отоплителен котел, централната отоплителна 
система и т.н.

7. Гаранционните условия са актуални, тъй като радиаторите 
се свързват към комбиниран отоплителен котел, централна 
отоплителна система и др.

 Гаранцията на радиаторите не покрива долупосочените случаи
1. Дефекти на продуктите, свързани със случаите, описани в 

ръководството за потребителя.
2. Дефекти, причинени от неправилен монтаж /или неправилно 

свързване на тръбопроводите.
3. Другите повреди, причинени от пожар, мълния, наводнение и 

други природни бедствия.
4. Изпускане на продукта по време на товарене или след доставка, 

транспортиране, разтоварване, съхранение и сглобяване. Удар 
или други дефекти на продукта.

5. Използване на продукта при налягане на водата над 10 bar без 
уред за 1. намаляване на налягането.

6. Дефекти, причинени от изпълнение на строително-монтажни 
работи около продукта

7. Дефекти, причинени от замръзване.
8. Използване на киселина или др. химикали за почистване на 

продукта.
9. В случай на липса или повреда на гаранционната карта, 

платежен документ (фискален касов бон, документ за банков 
превод, фактура) удостоверяваща покупко-продажбата сервизен 
протокол за рекламация.

10. Щети, нанесени от неоторизирани лица при поддръжка и ремонт.
11. Щети, причинени от това, че не се използва редуциращ вентил 

на налягане в инсталацията или в случай, че той не работи.
12. Повърхностни дефекти и други неизправности, причинени 

от неадекватни условия на съхранение и екологични щети, 
причинени от строително-монтажните работи около продукта.

13. Повреди, причинени от проблеми, дължащи се на дефекти на 
тръбопроводите и фитингите и арматурата.

14. Щети, причинени от не осигуряване работата на продукта при 
налягане 5-10 bar, което е нормално работно налягане.

15. Щети, причинени от използване на вода от открит водопровод и 
повреди, възникнали в резултат на замръзване на водата

16. Щети, причинени от неадекватно обезвъздушаване и всякакви 
отрицателни ефекти от корозивни химикали, използвани върху 
продукта.

17. Щети, причинени от неправилна употреба на продуктите и 
злоупотреба.

18. Всички неизправности, причинени от котлен камък (накип), кал, 
утайки, шлам пясък и др. частични дефекти от инсталацията или 
натъртвания на повърхността и обшивката на радиатора.

19. Щети, които могат да възникнат по време на транспортиране 
и/или доставка на стоките до клиентът, да се осигурява 
нестандартна топла вода към системата, в резултат на влияния 
на атмосферни условия или проблеми със замръзване или 
заледяване в случай на използване на продукта на открито.

20. Грешки, произтичащи от неизползването на оригинални 
резервни части на този продукт и извършването на модификации 
и ремонти без предварителното одобрение на вносителя и 
производителя.

21. В случай на невалиден гаранция или невъзможност да се покаже 
платежен документ за закупуване на продукта.

22. Дефекти, причинени от неизпълнение на периодичната 
поддръжка и изискванията за почистване, както е посочено в 
ръководството за потребителя.

23. За отстраняване на някой от гореспоменатите дефекти ще бъде 
начислена такса. Таксите за монтаж и доставка на продукта не са 
включени в цената на продукта.

24. Моля, поискайте да бъде заверена гаранцията на продукта от 
оторизирания дилър, при доставката на продуктът. Оригиналът на 
платения документ (фискален касов бон, документ за банков превод, 
фактура) трябва да се съхранява заедно с гаранционната карта.
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ЕКОТЕРМ ПРОЕКТ
 Бул.“Съединение“ 67, Хасково, 6300, България.

 (038) 603 043, (038) 603 044

 office_haskovo@ecotherm.bg       www.ecotherm.bg


