
                                                     Виробник: ПП «Євро Пласт»  

                                                         ЄДРПОУ 36249547 

                                                         Україна, 67832, Одеська обл.,Овідіопольський р-н, 

                                                         Смт Великодолинське, пров. Ентузіастів, 7. 

                                                         Моб: +380674433403, +380674811650, +380674842427 

                                                         Тел: +380487097557, сайт: https://europlast.ua 

 

Технічний паспорт виробу: 

ємність поліетиленова – колодязь для водомірів 

 
Увага! Перед початком використання виробу прочитайте посібник по експлуатації, 

розміщений нижче або на сайті https://europlast.ua. Даний посібник з експлуатації 

містить принципові вказівки, які повинні виконуватися при монтажі, експлуатації і 

технічному обслуговуванні. 

1. ПРИЗНАЧЕННЯ 

Ємность EURO PLAST поліетиленова – колодязь для водомірів 

об'ємом від 72 л до 530 л (ємності 72, 125, 160, 210, 240, 340, 530), 

застосовується для ведення обліку кількості поданої води.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 – Схематичне зображення ємності. 

2. ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

  Ємності  виготовляються з поліетилену у відповідності до ТУ У 25.2-

36249547-001:2009 та відповідає  технічним нормам, що діють на території 

України. 

Український класифікатор товарів (УКТ ЗЕД) – 3923 (вироби з 

пластмаси для транспортування та пакування товарів; пробки, кришки, 

ковпаки та iншi вироби з пластмаси для герметизації, закупорювання). 

Український класифікатор товарів (УКТ ЗЕД) - 3925 (вироби будiвельнi 

з пластмас, не зазначенi в iншому мiсцi: резервуари, цистерни, баки, чани, 

бочки, дiжки та аналогiчнi ємностi мiсткiстю бiльш як 300 л). 

Ємності пластикові Euro Plast виготовлені методами ротаційного або 

видувного формування. Для виготовлення ємностей методом ротаційного 
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формування використовують поліетилен низької щільності високого 

тиску (LLDPE, лінійний ПВТ). А для виготовлення ємностей методом 

видувного формування використовують поліетилен низького тиску 

високої щільності (HDPE, ПНТ-поліетилен низького тиску). Матеріал 

баків стійкий до ультрафіолетового випромінювання, не змінює 

хімічних, фізичних та смакових властивостей речовин, що зберігаються 

у резервуарі.   
Допустимі відхилення лінійних розмірів ємності від -5% до + 5%. 

3. Вимоги до експлуатації резервуара 

Температура експлуатації виробу - від -35 до + 65ºС;  

Максимально допустимий надлишковий тиск в резервуарі - 0,05 

Bar. 

Розрідження тиску всередині резервуара не допускається.  

Розігрів робочої рідини в резервуарі - заборонений, якщо існує 

ймовірність навіть місцевого перегріву оболонок ємності.  

Монтаж  ємності 

 

 

 

                                                         

 

 

Рис.1 – Схематичне зображення монтажу ємності. 

Лічильник встановлюється на глибині 30-40 см, тому його легко 

контролювати і обслуговувати. Геотермічна тепловіддача землі в 

зимовий час, а також достатня теплоізоляція стінок і поверхні колодязя 

забезпечує плюсову температуру всередині колодязя при найнижчих 

температурах, тому водомір, встановлений близько до земної поверхні, 

не замерзає і нормально функціонує.  

Заводом виробником передбачено місце для установки шлангів та 

лічильника у колодязі. За необхідністю, перед використанням, слід 

самостійно або за допомогою спеціалістів зробити отвір та встановити 

з’єднання. Перед використанням необхідно забезпечити утеплювач 

(всередині колодязя), для більшої теплоізоляції.   

Перед монтажем необхідно перевірити ємність на відсутність 

пробоїн і тріщини. У разі виявлення дефектів, повідомити заводу-

виробнику для їх усунення.  

5. ГАРАНТІЯ 



Гарантійний термін експлуатації виробу – два роки з дня 

виготовлення. 

Нормативний термін експлуатації виробу при взаємодії з харчовими 

продуктами не менше 20 років. При зберіганні хімічних речовин - термін 

експлуатації вимагає додаткового уточнення. 

Гарантія поширюється на будь-які недоліки виробів, викликані 

дефектами виробництва та матеріалу. Умови гарантійного талону не 

поширюються на логістичні послуги (повернення/обмін товару). 

Гарантія не поширюється на недоліки виробів, у випадках: 

1. Гарантійний лист загублений чи замінений. 

2. Відсутня відмітка про дату продажу. 

3. Обладнання пошкоджено під час транспортування від місця покупки 

до місця установки. 

4. У разі зміни споживачем конструкції ємності. 

5. Використання баку з порушенням вимог до експлуатації. 

6. Механічне пошкодження виробів при транспортуванні, в результаті 

удару чи падіння, або застосування сили;  

7. Вплив низьких або високих температур, не обумовлених у вказівках 

щодо експлуатації; 

8. Невірний монтаж виробу. 

9. У разі пошкодження (деформації, просадки) місця установки. 

10. У разі нанесення фарби на зовнішній шар виробу. 

Порядок розгляду рекламаційних заявок 

1. Рекламаційні заявки щодо явних (візуальних) пошкоджень 

розглядаються упродовж двох тижнів з моменту продажу виробу.   

2. Покупцю необхідно заповнити рекламаційний акт, який можна знайти 

на офіційному сайті https://europlast.ua, надіслати фото або відео 

підтвердження дефекту.  

3. Розгляд та прийняття рішення щодо рекламаційної скарги 

здійснюється протягом семи робочих днів.      

6. ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН 

Модель ємності……………………………………..….…. 

Номенклатурний код товару….…………………….……                                              

Продавець…………………………………………….……  

Дата продажу…………………….………………………..      штамп/підпис 

 

https://europlast.ua/

