
Паспорт технічного виробу 
Рушникосушки сталеві (трубчасті радіатори) Polywarm, Україна 

1.Призначення 
Рушникосушки (трубчасті радіатори) сталеві виробництва ТОВ «Поліварм»( Україна) призначені для експлуатації в системах опалення 
закритого типу (теплоносій не контактує з атмосферним повітрям, постійно циркулює в замкнутому контурі та не використовується для 
гарячого водопостачання,за виключенням виробів з мідним адаптером) житлових, адміністративних та громадських будівлях. 
Виготовлені згідно ТУУ 28.2-31963910.001-2003. 

2.Комплектація 
2.1. Рушникосушка( трубчастий радіатор) в упаковці – 1 шт. 

2.2. Паспорт з гарантійним талоном – 1 шт. 

2.3. Комплект елементів монтажу – 1 шт. 

*Увага!!! Попередня фіксація виробу здійснюється за допомогою гвинтів під шестикутний ключ, після чого виконується остаточна 

фіксація виробу за допомогою чотирьох само нарізних шурупів в крізь пластикову частину кріплення до його металевої частини на 

рушникосушці. 

2.4. Кран Маєвського та заглушка – 1 шт. 

3.Технічні дані 

3.1.  Технологія. Конструкція рушникосушки ( трубчастого радіатора ) являють собою сталеві обігрівачі, що виготовлені за європейською 

технологією  сварко-пайки кольоровим металом. 

3.2. Захисне покриття. Всі серійні обігрівачі виробництва ТОВ «Поліварм» мають до фарбову підготовку (фосфатування), та високоякісне 

епоси-поліефірне  покриття, що забезпечує презентабельний вигляд та ефективний захист від зовнішньої корозії. 

3.3. Основні параметри.  
- Температура води: +90/+70/+20 ®С; 
- Максимальна температура води: +95 ®С; 
- Робочий тиск: 0,8 Мпа; 
- Підбір потужності обігрівача – від 100 до 130 Вт на 1 м.кв. площі; 
- Підключення: різьба внутрішня ½  дюйма; 
- Ph теплоносія = 8,0 – 9,5. 
3.4. Рекомендації. Перед придбанням рушникосушки( трубчастого радіатора) сталевої потрібно уточнити параметри магістралі на 
відповідність її параметрам придбаної рушникосушки( трубчастого радіатора). 

4.Умови монтажу рушникосушки в систему 
4.1. Рекомендується установка запірно-регулюючої арматури, крани( вентилі), що встановлюються на 
вході/виході рушникосушки( трубчастого радіатора) призначені для: 
- Використовуються в якості терморегулюючих елементів опалення. 
- Відключення рушникосушки( трубчастого радіатора) від магістралі з метою очищення його від забруднень (  в разі необхідності). 
- Відключення рушникосушки( трубчастого радіатора) від магістралі в аварійних ситуаціях тепломережі. 
- Відхилення труб підключення від вісі монтажу не більше ±2мм. 
4.2. Для однотрубних систем рекомендуємо рушник осушки з мідним адаптером. 
4.3. По закінченню монтажу повинен бути проведений випробувальний запуск рушник осушки 
( трубчастого радіатора). 
4.4. Вентилі повинні відкриватися поступово з метою захисту від гідравлічних ударів. 
4.5. Рушникосушку (трубчастий радіатор) можна використовувати як електричний обігрівач укомплектувавши її електричним теном та 
заповнити в контур рушникосушки ( трубчастого радіатора) теплоносій. Рівень теплоносія максимально повинен не перевищувати 50мм 
до заливної горловини.  

5. Забороняється 
5.1. Монтаж рушникосушки ( трубчастого радіатора) в систему, що не відповідає параметрам пункту 3.3., а також в систему гарячого 
водопостачання, центрального опалення. 
5.2. Використовувати використання вентилів при монтажі рушникосушки( трубчастого радіатора) в однотрубні системи без 
застосування байпасу чи перемички. 
5.3. Неприпустимі механічні дії, що призводять до деформації виробу. 
5.4. Допуск дітей до запірно-регулюючої арматури. 
5.5. Використання труб магістралей, корпусу рушникосушки( трубчастого радіатора) в якості контуру заземлення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гарантійний талон 
Виробник забезпечує гарантійний термін експлуатації 1 (один) рік – на рушникосушку (трубчастий радіатор), з дня 

продажу через роздрібну торгівельну мережу, гарантія розповсюджується на лакофарбове покриття (зміна кольору) та на всі 
дефекти, які виникли по вині виробника. 

1.Гарантійні обов’язки 
Виробник зобов’язується: 
1.1. Здійснити ремонт чи заміну обладнання на аналогічне у випадку заводського браку на протязі одного року. 
1.2. Претензії по якості та технічним характеристика виробу приймаються до моменту монтажу в контур опалення(за виключенням 
дефектів, що появились в ході експлуатації)та за умови збереження цілісності упаковки. 
1.3. Демонтаж та доставка несправного виробу здійснюється силами і за рахунок Покупця. 
1.4. Нові гарантійні зобов’язання видаються з дня заміни та відмітки продавця. 
 

2.Умови виконання гарантійних зобов’язань 
2.1. Гарантія розповсюджується на лакофарбове покриття та всі дефекти, що виникли з вини заводу виробника протягом одного року з 
дня продажу кінцевому споживачеві( Покупцю). 
2.2. Гарантія не розповсюджується в разі виникнення  дефектів, що виникли з вини користувача через порушення правил монтажу 
та експлуатації виробу. Монтажу рушник осушки (трубчастого радіатора)  в систему в систему гарячого водопостачання, 
центрального опалення без адаптера. 
2.3. Обов’язковою  умовою є наявність паспорта виробу, чеку, підпису продавця чи відповідальної за монтаж особи( якщо монтаж 
здійснювався силами Покупця, то його власного підпису). 

З умовами монтажу та експлуатації рушникосушки ( трубчастого радіатора)  виготовленої ТОВ «Поліварм» ознайомлений(на), 
претензій по якості, зовнішньому виду товару не маю: 
«…………»……………………………….20……….року,……………………………………………………………(П.І.П.)………………………Підпис 
 
Телефон для довідок та консультацій: 0372-54-68-84 

Шановний Покупець! При монтажі рушник осушки ( трубчастого радіатора)  рекомендуємо користуватись послугами 
спеціалізованих монтажних організацій. Попередньо необхідно уточнити робочі параметри системи і перевірити їх на відповідність 
параметрам рушник осушки (трубчастого радіатора). По факту монтажу рушникосушки ( трубчастого радіатора) повинен бути 
складений акт здачі обігрівачів в експлуатацію. 

Виробник несе відповідальність по гарантійним обов’язкам лише при дотриманні умов правильного монтажу та 
експлуатації рушникосушки ( трубчастого радіатора). 

Гарантійний талон дійсний лише при наявності чеку та етикетки виробника з упаковки. 
 
Монтаж здійснював: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
«…………»……………………………….20……….року,……………………………………………………………(П.І.П.)………………………Підпис 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
                              Кріплення                                                       Підключення                
 
 
 
 
 
 

Продавець (П.І.П., підпис)_____________________________________________________  

                               Дата продажу_____________________________________________________________ 

 

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН, ЧЕК ПРОДАВЦЯ ТА ЕТИКЕТКУ ВИРОБНИКА З УПАКОВКИ ЗБЕРІГАТИ ДО ДАТИ ЗАКІНЧЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО СТРОКУ! 

 

_________________________ (Місце штампу або печатки) 


