
Uldist 
Ercos terasribiradiaatorid valmistatakse kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, normaalsetes ekspluatatsioonitingimustes on tagatud 
radiaatorite pikaajaline kestvus. 

Okonoomsus 

Ercos radiaatorid sobivad suureparaselt tanapaevaste madalatemperatuuriliste veekeskkutte susteemide kuttekehadeks. Radiaatorite 
veemaht on vaike ja konvektiivpind suur, mistottu reageerivad koheselt reguleerimisele ja voimaldavad saastlikumalt kasutada 
soojusenergiat. 

Kuttesusteem 

Ercos radiaatorid on moeldud suletud kuttesusteemidele, kus keemiliselt vaba hapniku paas torustikku on valistatud. Hermeetiline, 
asjatundlikult projekteeritud ja hoolikalt paigaldatud kuttesusteem saastab energiat ja susteemi kuluvaid osi. Torustike lekked nouavad 
susteemi vee lisamist, mis soodustab seesmiste teraspindade korrosiooni. Seetottu ei ole soovitav ka kuttesusteemi suvine 
tuhjendamine. Soojuskandja temperatuur peab jaama vahemikku 0-110ºC, pH vahemikku 7-9 ja vaba hapniku hulk voib olla 
maksimaalselt 0,01 mg/kg. 

Rohutaluvus 

Ercos radiaatorite toorohk on kuni 10 baari (monedel toodetel 6-7 baari). Kuttesusteemi projekteerimisel tuleb jalgida, et seda ei uletata. 
Korghoonete kuttesusteemides tuleb vee hudrostaatilisele rohule lisaks arvestada pumpade poolt tekitatavat dunaamilist rohku. Ercos 
radiaatorite rohutaluvuse kindlustab iga radiaatori survestamine tehases. 

Garantii tingimused 
Garantii 

Ercos S.p.A annab oma toodetele 10-aastase garantii, alates tarnepaevast. Garantii holmab materjali- ja valmistusvigu. Defektse toote 
asendame tasuta samasuguse voi tehnilistelt omadustelt samavaarse tootega. Garantii ei kata vigase toote poolt pohjustatud 
kahjustusi, toote vahetamisest tingitud kulutusi, ostja tootmiskahjumit, saamata jaanud kasumit voi muid kaudseid kulusi. 

Defektse toote avastamisel tuleb votta uhendust muujaga ja esitada tellimuse kinnitus, saateleht, radiaatori registreerimisnumber voi 
moni muu usaldusvaarne toend toote kohta. Garantii tingimuseks on samuti, et vigane toode toimetatakse uhe kuu jooksul, lugedes 
reklamatsioonipaevast, Ercos S.p.A kohaliku esindaja kontrolli, kui ei ole teisiti kokku lepitud. 

Paigaldus 

Radiaatorid tuleb paigaldada uldtunnustatud viisil, vastavalt kehtivatele normidele. Radiaatori kandurite valikul tuleb alati lahtuda 
konkreetsest seinamaterjalist ning kullaldase tugevuse tagamiseks arvestada radiaatori kaalu ja ekspluatatsioonitingimusi. Radiaatoriga 
kaasasolevad Ercos kandurid sobivad hasti kovadele seintele, nagu naiteks betoonelemendid. Kui aga radiaator kinnitatakse 
kipsplaatseinale voi monele muule pehmele seinamaterjalile, on soovitav kasutada suurem kogus seinakandureid. 

Kasutuskeskkond 

Ercos radiaatorid on moeldud erinevate ruumide kutmiseks. Kui neid paigutatakse niisketesse ruumidesse, tuleb nad paigaldada kuivale
seinale, valtimaks otsest kokkupuudet veega. 

Standardid 

Ercos radiaatorite soojusvaljastused on eurostandardi EN442 pohised. Need on registreeritud ja neil on koigil tuubikinnitused. 

Garantii eelduseks on hoolikas kasitlemine 

Garantii ei laiene vigastustele, mis on tingitud valest ladustamisest ja kasitlemisest transpordil, ehitusplatsil voi paigalduskohal. Garantii 
ei korva ka ebaoigest ekspluatatsioonist tingitud kahjustusi, nagu sise- ja valispindade korrodeerumine, soovitavate ainete kasutamine, 
ulikorge rohk voi jaatumine. 
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