
Paszport techniczny. 

Grzejnik elektryczny, panelowy, domowy 

Tabela 1 

                                                      

Artykuł 

EPCS              
300 

EPCS           

300 

pion./ 

poziom. 

EPCS          

300 

EPCS              

300 

PCP                   

300 

PCP                     

350 

PCP                     

750 

Wymiary 

(długość/szerokość

/grubość) cm 

50/50/1,5 30/60/4 

60/30/4 

 

60/60/1,5 120/60/1,5 50/50/4 60/60/4 120/60/4 

Masa, kg 6 5 6 20 10 12,5 25 

Max temperatura 

powierzchni 

                                                                                                                                

80 °C ± 5 °C 

 

Dostępność 

regulacji 

Bez wylącznika termicznego  

obszar grzewczy, 

m2 

3-7 3-6 6-10 12-20 4-10 6-12 15-22 

*EPCP – Economiczny panel ceramiczny na podczerwień                                                                                                     

*PCP - Panel ceramiczny na podczerwień  

Tabela 2  

 

Artykuł 

PCPT         

300 

PCPT     

300 

pion./ 

poziom.  

PCPT          

350 

PCPT         

750 

CPK              

700 

CPK        

1400 

Wymiary 

(długość/szerokość/grubość) 

cm 

50/50/4 30/60/4        

60/30/4 

60/60/4 120/60/4 60/60/5,5 120/60/5/5 

Masa, kg 10 8 12,5 25 18 35 

Max temperatura 

powierzchni 

                                                                                                                                   

80 °C ± 5 °C 

Dostępność regulacji z wbudowanym termicznym wylącznikiem 

obszar grzewczy, m2 5-10 5-10 6-12 15-22 15-20 28-35 

*PCPT - panel ceramiczny na podczerwień z wbudowanym termostatem mechanicznym  

(elektronicznym).                                                                                                                                                               

*CPK - ceramiczny panel konwekcyjny.  

Główne parametry, wymiary i charakterystyki grzejników muszą spełniać wartości, które są podane w 

tabelach 1-2. 



Grzejniki TM Wenecja ze względów bezpieczeństwa spełniają wymagania do elektrycznego sprzętu 

gospodarstwa domowego klasy II. 

Konstruktywne wymagania i funkcje 

Według rodzaju instalacji grzejniki są uniwersalne (mogą być instalowane zarówno na podłodze, jak i 

zamontowane na ścianie). 

Grzejniki zamontowane na ścianie muszą być zainstalowane na niepalnych podłożach, na wysokości nie 

mniejszej niż 10 cm od poziomu podłogi. Pożądane jest, aby szczelina między parapetem a grzejnikiem 

była nie mniejsza niż 20-25 cm.  W szczególności dotyczy to biokonwektorów, w których kierowana 

konwekcja powinna mieć niezakłócony obieg. 

Zewnętrzne ceramiczne powierzchnie grzejników nie powinny mieć pęknięć, wgnieceń i muszelek z 

wyjątkiem tych, które są częścią obrazu / teksturowanej powierzchni panelu. 

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany modyfikacji grzejnika w dowolnym okresie bez 

wcześniejszego powiadomienia w celu zachowania zgodności z normami prawnymi, aktami 

normatywnymi lub wprowadzenia zmian strukturalnych, a także z powodów handlowych, estetycznych i 

innych. 

Uwaga! Natychmiastowa aktywacja ochronnego urządzenia wyłączającego następuje w przypadku 

nieprawidłowego połączenia zarówno samego urządzenia zabezpieczającego, jak i systemu 

ogrzewania w całości. 

 

Zawartość opakowania 

Grzejnik - 1 szt .; 

Dokumentacja operacyjna - 1 zestaw; 

Elementy montażowe - 1 zestaw; 

Zestaw do pakowania - 1 szt.o 

Akceptacja grzejników wykonuje się przez dział kontroli technicznej producenta. 

Wszystkie badania grzejników są przeprowadzane w normalnych warunkach klimatycznych zgodnie z 

normą DSTU 15150.  

Bezpieczeństwo 

Według metody ochrony przed porażaniem prądem elektrycznym, grzejniki zgodnie z normą DSTU 

12.2.007.0 należą do klasy II.  W zakresie bezpieczeństwa pożarowego grzejniki spełniają wymagania 

normy DSTU 12.1.004. Zapobieganie pożarom od paneli osiąga się, wykorzystując do projektowania 

niepalne i ciężkie materiały i części składowe, w których z powodu przeciążenia i zwarć nie byłoby źródeł 

zapłonu. 

Zabrania się 

- używanie grzejników bez uziemienia, z usuniętymi pokrywkami lub wtyczkami 

- podłączenie grzejników  do sieci, kiedy instalacja nie została zakończona 

- instalowanie grzejników blisko gniazd 



- umieszczenie  mebli, telewizora, radio, sprzętu komputerowego w odległości mniejszej niż 0,5 metra 

od grzejnika, aby nie tworzyć przeszkód dla swobodnego przepływu powietrza 

- instalowanie grzejników  na zewnątrz pomieszczeń 

- umieszczać  palne i łatwopalne ciecze oraz roztwory pobliżu grzejników 

- myć lub wycierać wilgotną ściereczką grzejniki podłączone do sieci zasilającej 

- przykrywać grzejniki, podłączone do sieci elektrycznej, suszyć odzież, buty itp. 

- wprowadzać zmiany w projekt produktu lub samodzielnie go malować 

- samodzielna naprawa grzejników 

- używać bez nadzoru w pokoju, w którym mogą przebywać osoby niepełnosprawne, dzieci i zwierzęta 

- kryterium awarii grzejników jest uszkodzenie elementu grzewczego lub wyłącznika termicznego, lub 

kabla zasilającego  

Kryterium stanu granicznego grzejników jest całkowite zużycie i  nierentowne prowadzenie dalszych 

prac remontowych i renowacyjnych. 

Transport i przechowywanie 

Grzejniki mogą być transportowane przez wszystkie typy pojazdów krytych, pod warunkiem ochrony ich 

przed opadami atmosferycznymi z obowiązkiem przestrzegania zasad przewozu i wymagań tego rodzaju 

transportu, w temperaturze od -25 ° C do + 45 ° C i wilgotności względnej powietrza do 98% (w 

temperaturze + 25 ° C).  

Liczba warstw poziomych, podczas transportu paneli 

- nie więcej niż 10 jednostek ustawionych poziomo na sobie 

- nie więcej niż 5 jednostek ustawionych poziomo na sobie 

W przypadku pionowego transportu / przechowywaniu grzejników nie ma ograniczeń ilościowych. 

Grzejniki powinny być przechowywane w opakowaniu producenta w suchych zamkniętych 

pomieszczeniach magazynowych.  

Karta gwarancyjna 

Artykuł Ilość, szt. Cena Kwota 

   Razem 

  

Podpis sprzedawcy --------- 

Data sprzedaży ------------- 

Karta gwarancyjna jest dokumentem, który daje prawo do serwisu gwarancyjnego grzejników. W 

przypadku utraty karty gwarancyjnej (paszportu technicznego), właściciel jest pozbawiony prawa do 

serwisu gwarancyjnego. 

Gwarancje producenta 



Przedsiębiorstwo-producent gwarantuje zgodność grzejników z wymaganiami TU U 27,5-2957311490-

001: 2015 z zastrzeżeniem odpowiednich warunków ich transportu, przechowywania, instalacji i 

eksploatacji przez konsumenta. 

Okres gwarancyjny dla paneli TM Wenecja wynosi 60 miesięcy (5 lat) od daty sprzedaży przez sieć 

detaliczną, ale nie więcej niż 66 miesięcy (5,5 lat) od daty produkowania. 

Akt reklamacyjny 

Klient                                                                                                                                                      Wypełnia klient 

Przy otzymaniu/pod czas instalowania detali 

Wykryto następującą wadę 

Faktura (paragon), potwierdzający szczegółów zakupu                                                          od -- ----- 

Przewoźnik, który wykonał dostawę 

Adres e-mail klienta 

Telefon kontaktowy 

Wniosek 

-Zwrócić klientowi          - przenieść  do magazynu   - przenieść do głównego magazynu 

Warunki gwarancji 

Przez cały okres gwarancyjny - 5 (pięć lat) obowiązkowe jest przechowywanie karty gwarancyjnej 

(paszportu technicznego), która zawiera informacje na temat daty sprzedaży grzejnika (komponentów), 

modele i rabaty. Karta gwarancyjna musi być z pieczęcią sprzedawcy. W przypadku braku pieczęci karta 

gwarancyjna jest uznana za nieważną. Podłączenie i eksploatacja grzejników powinny się odbywać 

wyłącznie zgodnie z wymaganiami Paszportu Technicznego urządzenia. 

Określona gwarancja jest nieważna: 

- w przypadku, gdy numer seryjny produktu zostanie skasowany, wymazany, usunięty lub nieczytelny 

- w przypadku wniesienia zmian do produktu przez konsumenta 

- w przypadku niewłaściwego użytkowania, podczas korzystania z produktów nie do celu lub niezgodne z 

instrukcjami producenta dotyczącymi użytkowania i eksploatacji 

- w przypadku nieprawidłowej instalacji lub eksploatacji produktu, co nie spełnia standardów 

technicznych i norm bezpieczeństwa 

- przy eksploatacji produktów bez urządzenia zabezpieczającego przed napięciem 

- w przypadku napraw, dokonanych przez nieautoryzowane centrum serwisowe 

- w razie wypadków, uderzeń piorunowych, powodzi, pożarów i innych klęsk żywiołowych 

- w przypadku wad, uzyskanych podczas transportu grzejnika przez klienta (firmę transportową) 

- w przypadku defektu w systemie, w której stosowane są grzejniki 

- w przypadku złego kontaktu w gniazdku / "pilocie", co spowodowało uszkodzenie kabla / wtyczki 

- w razie pracy przy wysokim napięciu (więcej niż 10% nominalnego) i wilgotności ponad 80% w 

temperaturze +25 * С. 



 

 


