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

Boilere ACM 
Storatherm Aqua 

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

Factura de achiziție: 

Nr. Data 

Denumire comerciant: 

 

Model boiler ACM:  

Serie Fabricație: 
+ poză cu eticheta de fabricație 

 

Specificații tehnice pentru punere în 
funcțiune: 
+ poze cu boiler ACM pus pe poziție 

□ Operațiunea de Punere În Funcțiune s-a efectuat conform 
instrucțiunilor din Manual de Operare boiler ACM Reflex, 
disponibil pe site la secțiune: 
https://reflex-romania.ro/product/manual-operare-reflex/ 
□ Racorduri serpentină la instalația termică conform Manual 
□ Racorduri la instalația sanitară conform Manual  

Alimentare apă rece, potabilă: □ Vas de expansiune de protectie, conform Fisa Tehnică și Manual 
□ Supapă de siguranță conform Fisa Tehnică și Manual 
□ Supapă de sens conform Fisa Tehnică și Manual 

Rezistență electrică pt. încălzire 
suplimetară: 

Model rezistență electrică:……………………………………………………… 
□ Verificare compatibilitate rezistență electrică cu model boiler 
ACM, conform Fisa Tehnica boiler ACM 

Serpentină detașabilă: Model serpentină detașabilă:……………………………………………………… 
□ Verificare compatibilitate serpentină detașabilă cu model boiler 
ACM, conform Fisa Tehnica boiler ACM 

Pentru boiler ACM cu anod cu 
alimentare electrică (FSA) sau boiler 
ACM la care s-a înlocuit anodul de 
magneziu cu anod cu alimentare 
electrică: 

□ Realizarea conexiunilor electrice conform Manual Operare 
Correx, disponibil pe site la secțiune: 
https://reflex-romania.ro/product/manual-operare-reflex/ 
 

Calitatea apei potabile de alimentare: Valoare pH............ 
Grad duritate......... 

Următoarele constatări exclud 
acordarea garanției: 

□ Formarea depozitelor de calcar în conductele de apă 
□ Coroziune datorată scurgerilor continue 
□ Conductivitatea apei de alimentare sub 100 µS/cm 
□ Apă de alimentare cu pH acid 

 

Observații: 

 

 

Nume Firmă Service:  

Nume Persoană reprezentant Service:  

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

Boilere ACM 
Storatherm Aqua 

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

** Operațiune de întreținere: Data: 

Nume Firmă Service:  

Nume Persoană reprezentant Service:  

Model boiler ACM:  

Serie Fabricație: 
+ poză cu eticheta de fabricație 

 

Specificații tehnice pentru întreținerea 
anuală boiler ACM 

□ Operațiunea de Întreținere Anuală s-a efectuat conform 
instrucțiunilor din Manual de Operare boiler ACM, disponibil pe 
site la secțiune: 
https://reflex-romania.ro/product/manual-operare-reflex/ 
□ Operațiunea de golire s-a efectuat conform Manual 
□ Operațiunea de curățire (decalcifiere și eliminare sedimente 
impurități) 
□ Verificare și înlocuire anod de magneziu dacă este cazul  
□ Operațiunea de reconectare conform Manual 

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

Notă: 

** Pentru păstrarea garanției de 2 ani pentru boilerele ACM echipate cu anod de magneziu și 5 ani 
pentru boilere ACM echipate cu anod cu alimentare electrică, de la data punerii în funcțiune, trebuie 
realizat procesul verbal de PIF, dar și verificarea anuală (operațiuni de întreținere la maxim 12 luni), 
de către o firmă de service autorizată în domeniul instalațiilor.  

*** În spațiul de Observații detaliați neconformitățile. 

Observații: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

