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

Tehnica de separare 
Exvoid, Exdirt, Exwin 

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

Factura de achiziție: 

Nr. Data 

Denumire comerciant: 

 

Model separator Reflex: □ Exvoid......................................................... 
□ Exdirt.......................................................... 
□ Exwin.......................................................... 

Serie Fabricație: 
+ poză eticheta de fabricație 

 

Specificații tehnice pentru punere în 
funcțiune 

□ Operațiunea de Punere În Funcțiune s-a efectuat conform 
instrucțiunilor din Manual de Operare Separatoare Exvoid, Exdirt 
și Exwin, disponibile pe site la secțiune: 
https://reflex-romania.ro/product/manual-operare-reflex/ 

Tip instalație în care este montat 
separatorul: 

+ poze cu separatorul pus pe poziție 

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

Separatorul a fost montat pe: □ retur principal 
□ tur principal 
□ .............................................................. 

Pentru instalațiile de apă răcită sau 
solare: 

Concentrație antigel: 

Pentru separatoarele rotative din 
alamă: 

□ s-a respectat sensul de curgere indicat pe armatură 

Pentru separatoarele din oțel: □ poziție de instalare orizontală 
□ poziție de instalare verticală 

Presiunea maxim admisibilă în 
instalație: 

 

Temperatura maxim admisibilă în 
instalație: 

 

 

Observații: 

 

 

Nume Firmă Service:  
Nume Persoană reprezentant Service:  

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 

Tehnica de separare 
Exvoid, Exdirt, Exwin 

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

** Operațiune de întreținere: Data: 

Nume Firmă Service:  

Nume Persoană reprezentant Service:  

Model separator Reflex: □ Exvoid......................................................... 
□ Exdirt.......................................................... 
□ Exwin.......................................................... 

Serie Fabricație: 
+ poză eticheta de fabricație 

 

Specificații tehnice pentru întreținerea 
anuală 

□ Operațiunea de Întreținere Anuală s-a efectuat conform 
instrucțiunilor din Manual de Operare Separatoare Exvoid, Exdirt 
și Exwin, disponibile pe site la secțiune: 
https://reflex-romania.ro/product/manual-operare-reflex/ 

Operațiunea de purjare (pt. Exdirt și 
Exwin) 

□ s-a executat operațiunea de purjare conform Manual de 
Operare  
□............................................................................................. 

Pt. separatoarele din oțel Exdirt R și 
Exwin R 

□ flanșa de service s-a demontat și s-a montat la loc respectând 
instrucțiunile din Manual de Operare  
□ după montarea flanșei de service s-a efectuat proba de 
presiune 

Verificare ventil aer: □ Stare bună □ Există pierderi*** 

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

Notă: 

** Pentru păstrarea garanției de 5 ani de la data PIF trebuie realizat procesul verbal de PIF, dar și 
verificarea anuală (operațiuni de întreținere la maxim 12 luni), de către un reprezentant tehnic 
agreat.  

*** În spațiul de Observații detaliați neconformitățile. 

Observații: 

 

 

 

 

 

 

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

