
                                                                                         
REFLEX WINKLEMANN GmbH - ROMÂNIA 
021307 București, Str. Soveja, nr. 111-113, cam. nr. 3 și 4, et. 2 

Stație de degazare în vid 
Servitec 

PROCES VERBAL nr.   /............. 
Punere în funcțiune / PIF 

Factura de achiziție: 

Nr. Data 

Denumire comerciant: 

 

Model Servitec:  

Serie Fabricație Servitec: 
+ poză eticheta de fabricație 

 

Specificații tehnice pentru punere în 
funcțiune 

□ Operațiunea de Punere În Funcțiune s-a efectuat conform 
instrucțiunilor din Manual de Operare Servitec, disponibil pe site 
la secțiune: 
https://reflex-romania.ro/product/manual-operare-reflex/ 
□ Montaj Unitatea de comandă Servitec conform Manual 
□ Racordul hidraulic Servitec la instalație conform Manual 
□ Conexiunile electrice au fost realizate conform Schemă Electrică 
Manual 
□ Parcurgerea rutinei de pornire a unității de comandă conform 
Manual 

Tip instalație în care este montat 
Servitec: 
+ poze cu Servitec pus pe poziție 

□ instalație de încălzire, temp. tur/retur: 
□ instalație de apă răcită, temp. tur/retur: 
□ ............................................................ 

Servitec a fost montat pe: □ retur principal 
□ .............................................................. 

Pt. instalațiile de apă răcită sau solare: Concentrație antigel: 
Accesorii (modul BUS)  
Protocol de comunicație BMS clădire: 
(dacă este cazul) 

 

Linia de umplere/completare □ conexiunea de alimentare cu apă a fost creată și este funcțională 
Mod de funcționare Servitec: □ MAG Control 

□ Level Control 
Pres. maxim admisibilă în instalație:  
Temp. maxim admisibilă în instalație:  

 

Observații: 

 

 

Nume Firmă Service:  
Nume Persoană reprezentant Service:  
* Presiune minimă de funcționare din 
sistem 

P0 . . . . . . . . bar ( P0 = pst + pD + 0,2 bar) 

Presiunea de acționare pentru supapa 
de siguranță 

PSV . . . . . . . . bar 

https://reflex-romania.ro/product/manual-operare-reflex/


                                                                                         
REFLEX WINKLEMANN GmbH - ROMÂNIA 
021307 București, Str. Soveja, nr. 111-113, cam. nr. 3 și 4, et. 2 

Stație de degazare în vid 
Servitec 

PROCES VERBAL nr.   /............. 
Service / Întreținere 

** Operațiune de întreținere: Data: 

Nume Firmă Service:  

Nume Persoană reprezentant Service:  

Model Servitec:  

Serie Fabricație Servitec: 
+ poză eticheta de fabricație 

 

Specificații tehnice pentru întreținerea 
anuală 

□ Operațiunea de Întreținere Anuală s-a efectuat conform 
instrucțiunilor din Manual de Operare Servitec, disponibil pe site 
la secțiune: 
https://reflex-romania.ro/product/manual-operare-reflex/ 
□ Verificare etanșeități pompa, conexiuni hidraulice cu filet, 
supapă degazare 
□ Verificare conexiuni electrice 
□ Test degazare Vacuum 
□ Curățare separator impurități 
□ Verificare setări Unitate de Control Servitec 
□ Test degazare 
□ Verificare concentrație de glicol (dacă este cazul) 

Verificare stare echipament: □ Stare bună □ Deteriorări*** 

Notă: 

** Pentru păstrarea garanției de 24 luni de la data PIF trebuie realizat procesul verbal de PIF, dar și 
verificarea anuală (operațiuni de întreținere la maxim 12 luni), de către o firmă de sevice autorizată.  

*** În spațiul de Observații detaliați neconformitățile. 

Observații: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://reflex-romania.ro/product/manual-operare-reflex/

