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Tipido
с нами тепло

Алюминиевый радиатор отопления
Паспорт моделей: TIPIDO

Алюминиевый радиатор отопления «TIPIDO» имеет номенклатуру типоразмеров от 5-ти до 
20-ти секций. Предназначен для применения в  закрытых системах водяного отопления 
жилых, административных и  общественных зданий. Высокие  эстетические и 
эргономические качества радиатора позволяют использовать их в современных зданиях с 
повышенными требованиями к интерьерам помещений.

ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНИМАТЕЛЬНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДАННЫМ ПАСПОРТОМ!

2. Гарантийное обязательства и условия их действия

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Радиатор отопительный алюминиевый соответствует техническим условиям
___________________________ признан годным к эксплуатации.
Дата изготовления______________________________________
ОТК__________________________________________________
СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ
Организация__________________________ Адрес__________________________
                                                                       
Дата продажи: «___» _____20___г. Подпись продавца_______________________
СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ
Организация__________________________ Адрес__________________________
Лицензия №___________________________ 
Ответственный за установку_________________________________
М.П. Подпись________________________

ТОО «Склад ОВ»
Адрес продавца:

Республика Казахстан, г.Алматы
пр. Суюнбая 89

Тел.: +7 727 338 33 16/17

300200 500
Теплоотдача 1 секции при 90/70/20°С

Полная высота

Ширина секции

Глубина

Емкость радиатора

Температура теплоносителя

Рабочее давление

Испытательное давление

Давление разрушения

Водородный показатель

Размер подводящих магистралей

до 210 Вт

540 мм

85 мм85 мм

60 мм60 мм

0,31 л

до 130 Сдо 130 Сдо 130 С

25 атм25 атм25 атм

40 атм40 атм
 

90 атм
 

90 атм
 

90 атм

 6,5-8 РН

3/4" дюйм3/4" дюйм3/4" дюйм

до 84 Вт

240 мм

85 мм

60 мм

0,196 л

40 атм 

до 126 Вт

340 мм

0,234 л

Технические характеристики
1. Монтаж радиатора 
1.1.Монтаж радиатора должен производиться только специализированными компаниями, 
имеющими лицензию на выполнение данного вида работ.
1.2. Установка производится без снятия упаковки, для предотвращения механических 
повреждений поверхностей радиатора. Упаковку с радиатора возможно снять после 
окончания всех отделочных работ  (в том числе малярных)  в помещении.
1.3. Для оптимальной теплоотдачи расстояние между радиатором и полом должно быть 70-
120 мм., а между радиатором и подоконником не менее 80 мм. Кронштейны должны 
обеспечивать расстояние от стены 30-50 мм.
1.4. Не рекомендуется резкое открывание радиаторных вентилей во избежание 
гидравлического удара.

2.1. Гарантия на радиатор Tipido действует в течении 36 
месяцев со дня продажи, при соблюдении требований и 
рекомендаций Завода-Изготовителя.
2.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие 
по вине изготовителя.
2.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по 
вине потребителя или организации, ответственной за монтаж 
эксплуатацию системы отопления, к которой подключен 
радиатор.
2.4. Теплоноситель в системе должен соответствовать 
требованиям действующих Правил технической эксплуатации 
электрических станций и сетей Республики Казахстан. 
Водородный показатель РН должен быть в пределах 6,5-8. 
Запрещается использование теплоносителя, не отвечающего 
требованиям показателей РН, так как это приводит к 
прекращению гарантии на радиатор.
2.5. Запрещается самостоятельная разборка «TIPIDO», а 
также промывка их щелочесодержащими растворами. 

Резьбовые герметики Лен сантехнический

При монтаже радиатора 
рекомендовано использовать 

резьбовые герметики

При монтаже радиатора 
запрещено использовать 

лен сантехнический

Умеренный нажим Резкий нажим

При монтаже резьбовых 
соединений рекомендуется

умеренный нажим

При монтаже резьбовых 
соединений  запрещается 

резкий  нажим

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Радиатор, 1 шт
2. Паспорт, 1 шт
3. Упаковка, 1 шт 

Монтажный чертеж

Теплоотдача 1 секции при 75/65/20°С до 170 Втдо 107 Втдо 71 Вт

 6,5-8 РН  6,5-8 РН
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Алюминді жылыту радиаторы
TIPIDO ҮЛГІЛЕРІНІҢ ПАСПОРТЫ

«TIPIDO» алюминді жылыту радиаторы 5-тен 20-ға дейінгі секциядағы типтік өлшемдер 
тізімінен тұрады. Тұрғын үйлерде, əкімшілік ғимараттарда жəне қоғамдық ғимараттардағы 
жабық сумен жылыту жүйелерінде қолдануға арналған. Радиатордың жоғары эстетикалық 
жəне эргономикалық сапасы оларды қазіргі уақыттағы жоғары талапты қажет ететін үй-жай-
лардың интерьерлерінде қолдануға мүмкіндік береді.

ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА ОСЫ ПАСПОРТТЫ 
МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ

1. Радиаторды құрастыру       
1.1. Радиаторды құрастыру жұмыстарын тек осы жұмысты жасауға лицензиялары бар ар-
найы компаниялар жүргізуі тиіс. 

2. Кепілдік міндеттемелер жəне олардың əрекет ету шарттары

Tipido
бізбен бірге жылы

ЖИЫНТЫҚТА:
1.  Радиатор, 1 
2.  Паспорт, 1
3.  Орама қағаз, 1

ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ куəлік 
Алюминді жылыту радиаторы техникалық шарттарға сəйкес келеді ____________
___________________________________________құрастыруға жарамды. 
Жасалған күні____________________________
ТББ_____________________________________

САТЫЛУЫ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР
Ұйым атауы ___________________________  Мекен жайы____________________
                                                          
Сату күні  «__»_______20__ж.     Сатушы қолы______________________________

ҚҰРАСТЫРУ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР
Ұйым атауы ___________________________  Мекен жайы____________________

Лицензияның №______________________
Құрастыруға жауапты_________________
М.О. Қолы __________________________

«Склад ОВ» ЖШС
Сатушы мекен жайы:

Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Суюнбай даңғ., 89

Тел.: +7 727 338 33 16/17

1.2. Радиатордың беткі қабатын механикалық зақым-далудан қорғау үшін оның сыртқы 
орама қағазын алмай құрастырған дұрыс. Орама қағазды бөлмедегі барлық əрлеу 
жұмыстары біткеннен кейін (оның ішінде бояу, сырлау жұмыстары да бар) ғана алып 
тастауға болады.
1.3. Жылу беруі қолайлы болу үшін радиатор мен еденнің арасы 70-120 мм, ал радиатор мен 
терезе алдындағы тақтайдың арасы   80 мм болуы ке-рек.Тіреуіштер радиаторды  
қабырғадан 30-50 мм  қашықтықта ұстап тұруы керек.
1.4. Гидравликалық соққы болмас үшін, радиатордың вентильдерін тез ашуға болмайды. 

2.5. «TIPIDO-ны» өз бетінше ашып, құрастыруға жəне оны 
құрамында сілтілер бар құралдармен жууға тыйым салынады. 
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 6,5-8 РН 6,5-8 РН  6,5-8 РН

3/4" дюйм3/4" дюйм3/4" дюйм

240 мм

85 мм

60 мм

0,196 л

40 атм 
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Техникалық сипаттамалары

Толық биіктігі 

Секцияның ені 

Тереңдігі

Радиатордың сыйымдылығы

Жылутасымалдағыштың температурасы

Қалыпты қысым

Сынақ қысымы 

Жойылу қысымы

Сутектік көрсеткіш 

Қорытынды желілердің өлшемі 

130 С-қа дейін 130 С-қа дейін130 С-қа дейін

Оймалы герметиктер Сантехникалық зығыр

Радиаторды монтаждау 
кезінде оймалы герметиктерді 

пайдалануға ұсынылған 

Радиаторды монтаждау кезінде 
сантехникалық  зығырды 

пайдалануға тыйым салынған

Қалыпты басу Қатты басу

Бұрандалы қосылыстарды 
монтаждау кезінде 

қалыпты басу ұсынылады 

Бұрандалы қосылыстарды 
монтаждау кезінде қатты 
басуға тыйым салынған

Құрастыру сызбасы

2.1. TIPIDO радиаторына кепілдік Өндіруші Зауыттың ұсыныстары 
мен талаптарының орындалған жағдайында сатылу күнінен 
бастап 36 айда əрекет етеді. 
2.2. Кепілдік өндіруші тарапынан жіберілген ақау-лардың барлық 
түріне жарамды.
2.3. Кепілдік радиаторды құрастыруға жауапты ұйым мен 
тұтынушы тарапынан болған кемшіліктерге  жа-рамайды.
2 . 4 .  Ж ү й ед е г і  ж ы л у та с ы м а л д ау ш ы  Қ аз а қ с та н  Ре с -
публикасындағы электр жүйелері мен станцияларын құрастыру 
Ережесіне сəйкес келуі тиіс. РН сутектік  көрсеткіші 6,5-8 
аралығынан аспауы керек. Бұл көрсеткішке сай келмейтін 
жылутасымлдағышта қолданған жағдайда радиаторға берілген 
кепілдіктіктің мерзімі азаяды.

210 Вт дейін 84 Вт дейін 126 Вт дейін

170 Вт дейін 107 Вт дейін 71 Вт дейін

1 секцияның жылуберуі температураның 
көрсеткіші 90/70/20°С

1 секцияның жылуберуі температураның 
көрсеткіші 75/65/20°С
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