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1. Призначення та область застосування
Колекторні модулі швидкого монтажу призначені для блочного монтажу 

елементів розподільних колекторів котелень і теплових пунктів. Кожен модуль 
комплектується засобами кріплення і теплоізоляцією з пінополістиролу чорного 
кольору. Циркуляційні насоси і сервопривід для змішувальних клапанів купується 
окремо в залежності від конкретних характеристик контурів і проектних рішень по 
автоматизації.

Використання модульної системи дає наступні переваги:
- прискорення термінів проектування і монтажу за рахунок того, що монтаж
теплового пункту зводиться до «гайкового» збирання готових укрупнених
модулів;
- компактність розташування елементів;
- підвищення естетичних якостей змонтованої системи;
- мінімізація тепловтрат в колекторному вузлі за рахунок використання заводських
теплоізоляційних виробів. Додаткові роботи по теплоізоляції вузлів не потрібні;
- спрощуються гідравлічні розрахунки системи, так як для кожного модуля
наводяться вичерпні гідравлічні характеристики;
- виключаються проектні та монтажні помилки, так як кожен вузол гранично
оптимізований і продуманий.

2. Модуль VT. VAR 00

Гідравлічний розподілювач (синоніми:
гідрострілка, колектор малих перепадів тиску, 
гідроеквалайзер) є елементом гідравлічної 
ув'язки контурів системи. За своєю суттю 
розподільник є колектором з мізерно малим 
перепадом тисків між приєднуваними 
трубопроводами. Як правило, такі пристрої 
мають поперечний переріз по площі, що 
дорівнює загальній кількості площ поперечних 
перерізів приєднуваних трубопроводів або 
потроєному діаметру трубопроводу 
найбільшого діаметра. Завдяки збільшенню 
діаметра потоку 3 рази, його швидкість 
зменшується в 32 = 9 разів, а динамічний тиск в 
92 = 81 разів, тобто, вплив лінійних втрат тиску 
і втрат на місцеві опори знижуються майже на 2 
порядки, що дозволяє вважати гідравлічний 
розподілювач вільним від перепадів тисків.

Зазвичай, гідравлічні розподілювачі використовуються в обв'язках водогрійних 
котелень, що дозволяє гідравлічно збалансувати контур теплогенератора з іншими 
контурами котельні, забезпечивши незалежну роботу як кожного контуру окремо, 
так і всієї системи в цілому.

КОЛЕКТОРНІ МОДУЛІ
ШВИДКОГО МОНТАЖУ 

«VARIMIX» 

Моделі:
VT.VAR 00 – гідравлічний розподілювач; 
VT.VAR 10 – насосний модуль;

VT.VAR 11 – насосний модуль з байпасом; 
VT.VAR 20 – насосно-змішувальний модуль з 
трьохходовим краном;

VT.VAR 21 – насосно-змішувальний модуль з 
чотирьохходовим краном Kv=4;

VT.VAR 22 - насосно-змішувальний модуль з 
чотирьохходовим краном Kv=2;

VT.VAR 30 – колекторний модуль.

   Виробник: VALTEC s.r.l., Via  Pietro Cossa, 2, 25135-Brescia, ITALY



   ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ    ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

2.1. Конструкція та матеріали
№ Найменування Матеріал Призначення 
1 Автоматичний

повітровідвідник 
Корпус – латунь CW 617N, 
поплавок – поліпропілен PP-R

Автоматичне видалення повітря і 
інших газів, що скупчуються у 
верхній частині розподілювача

2 Дренажний
кульовий кран

Корпус – нікельована
латунь CW 617N,  
ущільнювачі – тефлон
PTFE 

Спуск теплоносія з системи, а 
також відведення механічних 
часток осаду з нижньої частини 
розподілювача.

3 Термоманометр Корпус -ABS Індикація значень температури і 
тиску в трубопроводі Т1

4 Термометр Корпус -ABS Індикація значень температури в 
трубопроводі Т2

5 Кульовий кран 
повітровідвідника 

Корпус – нікельована латунь
CW 617N,  ущільнювачі  –
тефлон PTFE 

Відключає повітровідвідник на 
період його ремонту або 
обслуговування.

6,7 Пробки гнізд для 
датчиків 
температури

Нікельована латунь CW 
617N 

Можливість підключення 
заглибних датчиків температури 
Т1 і Т2

8 Корпус 
розподілювача 

Бронза  OTS 60Pb2 

Ущільнення Пероксидний EPDM 
Кронштейни Оцинкована сталь FeP13 

EU111 UNI 5867 
Кріплення до стіни гідравлічного 
розподілювача через монтажні 
вушка корпусу

2.2. Технічні характеристики
№ Характеристика Од. вим. Значення
1 Середній повний термін служби   років 50 
2 Робочий тиск,    МПа 1,0 

3 Пробний тиск,   МПа 1,5 

4 Максимальна температура робочого середовища,  ºС +120 

5 Допустима температура навколишнього середовища, ºС 0 до +60 

6 Допустима  відносна вологість навколишнього 
середовища,  

  % 80 

7 Максимальна витрата теплоносія Кг/год 4500 

8 Максимальна під'єднана теплова потужність (при 
ΔТ =20°С) 

КВт 104 

9 Вага комплекту г 4500 

10 З'єднання з колекторним блоком Фітинг VT 606 
1 1/4" 

2.3. Габаритні розміри
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3. Модуль VT. VAR 10

Модуль призначений для приєднання високотемпературного 
контуру системи водяного опалення до колекторного модулю 
VAR30. Таким контуром може бути радіаторний контур з 
температурою теплоносія, щодорівнює температурі на виході з 
теплогератора, або контур бойлера. Модуль забезпечений 
теплоізоляцією з пінополістиролу і засобами кріплення.
Насос в комплект поставки не входить і замовляється окремо, 
в залежності від гідравлічних характеристик приєднуваного 
модуля.

3.1. Конструкція та матеріали (колекторний модуль VT.VAR 30

постачається окремо)

№ Найменування Матеріал Призначення 

1 Колекторний модуль VT. 
VAR 30 

Дип. опис VAR30 Не входить у склад комплекту 
постачання модулю VAR10 

2,3 Кульові крани 
колекторного модулю

Дип. опис VAR30 Входять у склад модулю 
VT. VAR30 

4,5 Поворотні дренажні 
крани

Корпус –нікельована 
латунь CW 617N,  
ущільнювачі –тефлон 
PTFE 

Спорожнення контуру, 
що обслуговується 
модулем 

6,7 Термометри Корпус -ABS Індикація значень 
температури в прямій та 
зворотній трубі контуру

8,9 Ручні повітровідвідники Корпус –нікельована 
латунь CW 617N,  ABS  

Видалення повітря з контуру 

10 Кульовий кран 
подаючого трубопроводу 
контуру

Корпус –нікельована 
латунь CW 617N,  
ущільнювачі –тефлон 
PTFE 

Дозволяє здійснювати 
обслуговування і заміну 
насоса без спорожнення 
контуру

11 Зворотний клапан Золотник –PTFE 
Пружина –AISI 316 

Запобігання
«перекидання» циркуляції в 
контурі

12 Трубопроводи модулю Бронза OTS 60Pb2 
Ущільнення Пероксидний EPDM 
Кронштейни Оцинкована сталь 

FeP13  EU111 UNI 5867 
Кріплення до стіни модуля 
через монтажні вушка 
корпусу

3.2. Технічні характеристики 
№ Характеристика Од. вим. Значення 
1 Середній повний термін служби    років 30 
2 Робочий тиск   МПа 1,0 

3 Пропускна здатність   м3/год 7,5 

4 Максимальна температура робочого середовища,  ºС +120 

5 Допустима температура навкол. середовища, ºС 0 до +60 

6 Допустима  відносна вологість 
навколишнього середовища,  

  % 80 

7 Максимальна витрата теплоносія Кг/год 4300 

8 Максимальна під'єднана теплова 
потужність (при ΔТ =20°С) 

КВт 100 

9 Вага комплекту г 4700 

10 З'єднання з колекторним модулем Накидні гайки 1 1/4" у складі 
колекторного модуля

11 Діаметр умовного проходу трубопроводів 
модуля

Dу,мм 32 

12 Монтажна довжина насосу мм 180 
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3.3.  Габаритні розміри 

4. Модуль VT. VAR 11

Модуль призначений для приєднання до колекторного 
модулю VAR30 високотемпературного контуру, в 
якому передбачене ручне або автоматичне 
регулювання витрати. Для захисту циркуляційного 
насоса такого контуру від роботи «на закриту 
засувку», а також для збереження гідравлічної 
стабільності системи в цілому, в модулі передбачений 
байпас з регульованим перепускним клапаном.
Модуль забезпечений теплоізоляцією з 
пінополістиролу і засобами кріплення.
Насос в комплект поставки не входить і замовляється 
окремо, в залежності від гідравлічних характеристик 
приєднуваного модуля.

4.1. Конструкція та матеріли (колекторний модуль VT.VAR 30 постачається 
окремо)

№ Найменування Матеріал Призначення 

1 Колекторний модуль VT. 
VAR 30 

Дип. опис VAR30 Не входить у склад 
комплекту постачання 
модулю VAR11 

2,3 Кульові крани 
колекторного модулю 

Дип. опис VAR30 Входят у склад 
модулю VT. VAR 30 

4,5 Поворотні дренажні 
крани

Корпус –нікельована латунь 
CW 617N,  ущільнювачі –
тефлон PTFE 

Спорожнення контуру, 
що обслуговується 
модулем  

6,7 Термометри Корпус -ABS Індикація значень 
температури в прямій та 
зворотній трубі контуру

8,9 Ручні повітровідвідники Корпус –нікельована 
латунь CW 617N,  ABS  

Видалення повітря з 
контуру

10 Кульовий кран 
подаючого трубопроводу 
контуру

Корпус –нікельована 
латунь CW 617N,  
ущільнювачі –тефлон 
PTFE 

Дозволяє здійснювати 
обслуговування і заміну 
насоса без спорожнення 
контуру

11 Зворотний клапан Золотник –PTFE 
Пружина –AISI 316 

Запобігання
«перекидання» 
циркуляції в контурі 

12 Байпас з регульованим Латунь CW 617N, пружина - При перевищенні 
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перепускним клапаном AISI 316 настроювальної різниці 
тисків між прямим і 
зворотним трубопроводом, 
клапан перепускає потік по 
байпасу.

13 Кульовий кран зворотного 
трубопроводу контуру 

Корпус –нікельована латунь 
CW 617N,  ущільнювачі –
тефлон PTFE 

Дозволяє відключати 
контур від колекторної 
системи.

14 Пробка патрубка для 
датчика 

Латунь CW 617N Замість пробки може бути 
встановлений датчик 
температури.

Трубопроводи модуля Бронза OTS 60Pb2 
Ущільнення Пероксидний EPDM 
Кронштейни Оцинкована сталь FeP13 

EU111 UNI 5867 
Кріплення до стіни 
модуля через монтажні 
вушка корпусу

4.2. Технічні характеристики
№ Характеристика Од. вим. Значення 
1 Середній повний термін служби   років 30 
2 Робочий тиск   МПа 1,0 

3 Пропускна здатність   м3/год 7,5 

4 Максимальна температура роб. середовища  ºС +120 

5 Допустима температура 
навколишнього середовища,  

ºС 0 до +60 

6 Допустима відносна вологість 
навколишкього середовища модулю

  % 80 

7 Максимальна витрата теплоносія Кг/год 4300 

8 Максимальна під'єднана теплова 
потужність (при ΔТ =20°С) 

КВт 100 

9 Вага комплекту г 4700 

10 З'єднання з колекторним модулем Накидні гайки 1 1/4" в 
складі колекторного 
модулю

11 Діаметр умовного проходу трубопроводів 
модуля

Dу,мм 32 

12 Монтажна довжина насосу мм 180 

13 Межі налаштування перепаду тисків 
перепускного клапана

бар 0,2-0,6 

4.3. Габаритні розміри

5. Модулі  VT. VAR 20;21;22
Модулі призначені для приєднання до колекторного модулю VAR 30 контурів зі
зниженою (по відношенню до котла) температурою теплоносія. Задана температура
теплоносія контуру підтримується за допомогою  вузла

байпаса з балансувальним клапаном і 3-х або 4-х ходового 
змішувального клапана. Залежно від моделі 
змішувального клапана в номенклатуру входять наступні 
марки модулів:
VT 20 -з трьохходовим змішувальним клапаном (Kv = 4); 
VT 21 - з чотирьохходовим змішувальним клапаном
(Kv = 4);
VT 22 - з чотирьохходовим змішувальним клапаном
(Kv = 2);
 Модуль забезпечений теплоізоляцією з пінополістиролу і 
засобами кріплення.
Насоси в комплект поставки не входять і замовляються 
окремо, в залежності від гідравлічних характеристик 
приєднуюваних модулів.
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5.1. Конструкція та матеріали (колекторний модуль VT. VAR 30 постачається 
окремо)

№ Найменування Матеріал Призначення 
1 Змішувальний 

багатоходовий клапан (3-х 
ходовий для VAR 20; 

4-х ходовий для VAR 21,22) 

Латунь CW 617N, 
CW 614N 

Регулювання температури 
вторинного 
циркуляційного контуру 
або вручну, або за 
допомогою сервоприводу 
по команді від термостата 
або котроллера. У якості 
сервоприводу 
рекомендується 
використовувати 
VT.M106.

2 Балансувальний клапан Латунь CW 614N, EPDM Первинна гідравлічна 
настройка вторинного 
циркуляційного кільця в 

залежності від витрати 
теплоносія в 
розрахунковому режимі. 
Створення вторинного 
циркуляційного кільця з 
підвищеною витратою і 
зниженими 
температурними 
параметрами (в порівнянні 
з котельним контуром)

3,4 Термометри Корпус -ABS Індикація значень 
температури у подаючому та 
зворотному трубопроводі

5 Байпас з регульованим 
перепускним клапаном 

Латунь CW 617N, 
пружина - AISI 316 

При перевищенні заданої 
різниці тисків між прямим 
і зворотним 
трубопроводом, клапан 
перепускає потік по 
байпасу.

6,7 Ручні повітровідвідники Корпус –нікельована 
латунь CW 617N,  ABS  

Видалення повітря 
із модулю

8,9 Кульові крани подаючого і 
зворотного трубопроводу 
контуру

Корпус –нікельована 
латунь CW 617N,  
ущільнювачі –тефлон 
PTFE 

Дозволяє відключати 
модуль від контуру

10 Зворотний клапан Золотник –PTFE 
Пружина –AISI 316 

Запобігання
«перекидання» 
циркуляції в контурі 

11 Поворотний дренажний кран Корпус –нікельована 
латунь CW 617N,  
ущільнювачі –тефлон 
PTFE 

Спорожнення контуру, 
що обслуговується 
модулем 

12 Колекторний модуль VAR 30 
(постачається окремо) 

Див. опис Див. опис 

13,
14 

Кульові крани 
колекторного модулю 

Корпус –нікельованая 
латунь CW 617N,  
ущільнювачі –тефлон 
PTFE 

Відключення колекторного 
модуля від насосно-
змішувальної групи

10 Кульовий кран 
подаючогоо 
трубопроводу контуру 

Корпус – нікельована 
латунь CW 617N,   

Дозволяє здійснювати 
обслуговування і заміну 
насосу без 
спорожнення контуру

15 Пробка патрубка для датчика Латунь CW 617N Замість пробки може бути 
встановлений датчик 
температури.

Трубопроводи модулю Бронза OTS 60Pb2 
Ущільнення Пероксидний EPDM 
Кронштейни Оцинкована сталь 

FeP13  EU111 UNI 5867 
Кріплення до стіни 
модуля через монтажні 
вушка корпусу
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5.2. Технічні характеристики
№ Характеристика Од. 

вим. 
Значення для моделей 
VAR 20 VAR 21 VAR 22 

1 Число ходів змішувального 
клапана

шт. 3 4 4 

2 Максимальна пропускна 
здатність клапана, Kvs 

м3/год 4 4 2 

3 Середній повний термін служби   років 30 30 30 
4 Робочий тиск,    МПа 1,0 1,0 1,0 

5 Пробний тиск,    МПа 1,5 1,5 1,5 

6 Максимальна температура 
робочго середовища,

ºС +120 +120 +120 

7 Допустима температура 
навколишнього середовища,  

ºС 0 до +60 0 до +60 0 до +60 

8 Допустима відносна вологість 
навколишнього середовища

  % 80 80 80 

9 Максимальна витрата 
теплоносія

Кг/год 1800 1500 750 

10 Максимальна під'єднана теплова 
потужність (при ΔТ =20°С)  

КВт 42 35 17 

11 Вага комплекту г 6060 6120 6150 

12 З'єднання з колекторним 
модулем

Накидні гайки 1 1/4" у складі 
колекторного модулю

13 Діаметр умовного проходу 
трубопроводів модулю

Dу,мм 32 32 32 

14 Монтажна довжина насосу мм 180 180 180 

15 Межі налаштування перепаду 
тисків перепускного клапана 

бар 0,2-0,6 0,2-0,6 0,2-0,6 

16 Пропускна здатність 
змішувального клапана при 
положенні налаштування: 

м3/год 

16.1 1 0,2 0,2 0,1 

16.2 3 1,0 1,0 0,5 

16.3 5 1,9 1,9 0,95 

16.4 7 3,2 3,2 1,6 

16.5 10 4,1 4,1 2,05 

17 Пропускная здатність 
балансувального клапана 

м3/год Вказано на шкалі настройки 

18 Пропускна здатність модулю в 
положенні регулятора «10» 

м3/год 3,6 3,0 1,5 

19 З'єднання з трубопроводами 
контуру

Зовнішня різьба G1 1/4" 

5.3. Графіки залежності пропускної здатності змішувальних клапанів в 
залежності від регулювального положення

5.4. Габаритні розміри

позиція позиція
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6. Модуль  VT VAR 30

До колекторного модулю VAR 30 системи VARIMIX 
приєднуються насосні і насосно-змішувальні модулі 
опалювальних контурів (VAR 10,11,20,21,22). До 
кожного модулю приєднується один опалювальний 
контур. Колекторні модулі можуть об'єднуватися в 
послідовні блоки за допомогою з'єднувачів VT.606. 
Останній модуль глушиться різьбовими пробками. На 
вході першого колекторного модуля рекомендується 
встановлювати гідравлічний розподільник VAR.00 - це 
додасть всій системі гідравлічну стійкість при змінних 
режимах роботи. Модуль забезпечений теплоізоляцією з 
пінополістиролу і засобами кріплення.

6.1. Конструкція та матеріали

№ Найменування Матеріал Призначення 
1 Трубопроводи модулю Бронза OTS 60 Pb2 Розподіл потоків 

теплоносія
2,3 Кульові крани  Корпус – нікельована 

латунь CW 617N,  
ущільнювачі –тефлон 
PTFE 

Відключення насосних 
модулів і опалювальних 
контурів від колектора

4 Напівзгони з накидними 
гайками

Нікельована латунь 
CW 617N 

Приєднання насосних 
контурів

Кронштейни Оцинкована сталь 
FeP13  EU111 UNI 5867 

Кріплення до стіни модуля 
через монтажні вушка 
корпусу

6.2. Технічні характеристики
№ Характеристика Од. вим. Значення 
1 Середній повний термін служби  років 50 
2 Робочий тиск,    МПа 1,0 

3 Максимальна температура робочого середовища, ºС +120 

4 Максимальна витрата теплоносія Кг/год 4500 

5 Максимальна під'єднана теплова потужність (при 
ΔТ =20°С)  

КВт 104 

6 Вага комплекта г 4280 

7 Діаметр умовного проходу трубопроводів модулю Dу,мм 32 

8 Пропускна здатність модулю на прохід м3/год 41,5 

9 Пропускна здатність модулю на відгалудження м3/год 14,1 

10 З'єднання між собою і з гідравлічним 
розподілювачем

VT 606  1 1/4" 

6.3. Габаритні розміри

7. Вказівки щодо монтажу

1 За допомогою шурупів через гнізда
A, B, C, D встановлюється тильна 
теплоізоляція колекторних блоків 
спільно з металевими кронштейнами.
Шурупи L служать для кріплення 
колекторних блоків до кронштейнів. 
Монтаж проводиться за допомогою 
рівня.

2 Перед монтажем тильної ізоляції 
насосних модулів в неї з тильного боку 
вставляються гачки G, які 
заглиблюються в пази Н. Ці гачки 
надалі служать для фіксації 
циркуляційних насосів.



   ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ    ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

3 Тильна ізоляція насосних модулів 
встановлюється на стіні за 
допомогою шурупів по рівню

4 Встановлюються кронштейни під 
гідравлічний розподілювач. 
Колекторний блок в зборі кріпиться на 
тильну гідроізоляцію і закривається 
зверху фасадною теплоізоляцією

Вид системи в зборі 

8. Вказівки щодо експлуатації та технічного обслуговування
8.1. Елементи системи VARIMIX повинні експлуатуватися при тиску і температурі, викладених в
технічних характеристиках.
8.2. Перед пуском системи в експлуатацію слід переконатися, що налаштування всіх регуляторів 
відповідають розрахунковим значенням (балансувальні клапани, перепускні клапани,
змішувальні крани).
8.3. Не рідше, ніж 2 рази за опалювальний період необхідно зливати осад з гідравлічного
розподілювача.
8.4. Перед опалювальним сезоном слід перевірити працездатність всіх дренажних клапанів 
системи, ручних і автоматичного клапанів.
8.5. При спуску води з модулів в зимовий період, всі кульові крани слід залишати в
напіввідкритому положенні, щоб не допустити замерзання робочого середовища, що залишилося
між стінками і затвором крану.

9. Умови зберігання та транспортування
9.1. Вироби повинні зберігатися в упаковці підприємства - виробника за умовами зберігання 3 по
ГОСТ 15150.
9.2. Транспортування виробів повинно виконуватися відповідно до вимог 5 по ГОСТ 15150.

10. Утилізація
10.1. Утилізація виробу (переплавлення, поховання, перепродаж) у порядку встановленому
Законами України від 1992 р. № 50, ст. 678; від 21.06.2001, N 48, ст..252 "Про охорону
атмосферного повітря" (зі змінами); від 1998 р. №36-37, ст.242   "Про відходи" (зі змінами); від
1991 р.  № 41, ст.546  "Про охорону навколишнього середовища" (зі змінами), а також іншими
нормами, актами, правилами, розпорядженнями, тощо.
10.2. Присутність благородних металів: ні

11. Гарантійні зобов'язання
11.1. Виробник гарантує відповідність виробів вимогам безпеки, за умови дотримання
споживачем правил використання, транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.
11.2. Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-виробника.
11.3. Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:

- порушення паспортних режимів транспортування, зберігання, монтажу,
експлуатації і обслуговування виробу;

- неправильного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
- наявності слідів впливу речовин, агресивних до матеріалів

виробу;
- наявності пошкоджень, викликаних пожежею, стихією, форс -мажорними обставинами;
- наявності пошкоджень, викликаних невірними діями споживача;
- наявності слідів стороннього втручання в конструкцію виробу.

11.4. Виробник залишає за собою право внесення змін у конструкцію, що 
поліпшують якість виробу при збереженні основних експлуатаційних 
характеристик.
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12. Умови гарантійного обслуговування
12.1. Претензії до якості товару можуть бути пред'явлені протягом гарантійного терміну.
12.2. Несправні вироби протягом гарантійного терміну ремонтуються або обмінюються на нові
безкоштовно. Рішення про заміну або ремонт виробу приймає сервісний центр. Замінений виріб
або його частина, отримані в результаті ремонту, переходять у власність сервісного центру.
12.3. Витрати, пов'язані з демонтажем, монтажем та транспортуванням несправного вироби в
період гарантійного терміну Покупцеві не відшкодовуються.
12.4. У випадках необґрунтованості претензії, витрати на діагностику та експертизу оплачуються
Покупцем.
12.5. Вироби приймають на гарантійний ремонт (а також при поверненні) повністю
укомплектованими.

Amministratore
Valtec s.r.l.

Delegato

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №______
Найменування товару

КОЛЕКТОРНІ МОДУЛІ ШВИДКОГО МОНТАЖУ 
СИСТЕМИ VARIMIX

№ Модель Dy Кількість

1 VT.VAR00 

2 VT.VAR10 

3 VT.VAR11 

4 VT.VAR20 

5 VT.VAR21 

6 VT.VAR22 

7 VT.VAR30 

З умовами гарантії ЗГОДЕН:

ПОКУПЕЦЬ ____________________________________(підпис)
Гарантійний термін  - Сім років (вісімдесят чотири місяці) з
дати продажу кінцевому споживачу
З питань гарантійного ремонту, рекламацій і претензій до якості виробів звертатися в сервісний центр  
за адресою: 08141, Київська область, Києво-Святошинський район, село Святопетрівське, вулиця 
Центральна, будинок 140-Б, приміщення 1024. З приводу технічної підтримки звертайтесь: 
info@valtec.ua. Тел.: +38 (050) 468 99 56
При пред'явленні претензії до якості товару, покупець надає наступні документи

1. Заява в довільній формі, в якій зазначаються:
a. назва організації або П.І.Б.  покупця, фактична адреса і контактні телефони;
b. назва й адреса організації, яка монтувала виріб;
c. основні параметри системи,  в якій застосовувався виріб;
d. короткий опис дефекту.

2. Документ, який підтверджує покупку виробу (накладна, квитанція).
3. Акт гідравлічного випробовування системи, в якій монтувався виріб.
4. Справжній заповнений гарантійний талон.

Відмітка про повернення чи обмін товару:_________________________________ 
Дата: «__»_________20___р. Підпис__________________

Назва та адреса торгової організації ___________________________

________________________________________________________________ 

Дата продажу___________________  Підпис продавця______________

Штамп або печатка 
торгової організації

Штамп про прийом 




