








































11. GARANTIAS
 A ECOPRO COMÉRCIO DE PRODUTOS SUTENTÁVEIS LTDA, 

garante ao usuário deste produto os serviços de assistência técnica para 

substituição de componentes ou partes, necessárias pra reparos de even-

tuais defeitos devidamente constatados como sendo de fabricação do 

reservatório AÇOFLEX ou dos coletores HIPERQUENTE, pelo período de 

05 (cinco) anos, contados a partir da data de entrega do equipamento ao 

primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme 

orientação descrita no manual que acompanha o produto e, somente em 

território nacional. 
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Não consigo misturar água
quente e água fria

Sensação de choque
elétrico ao utilizar água

quente

Problemas Causas Soluções

Reduzir altura do reservatório
ou subir a caixa de água fria
para equalizar as pressões

Reduzir altura do reservatório
ou subir a caixa de água fria
para equalizar as pressões

Reservatórios
alimentados com água

direto da rua muito abaixo
da caixa de água que
abastece a edificação

Falta de aterramento
elétrico na instalação com

resistências elétricas

Fazer aterramento do sistema
conforme ABNT NBR 5410

Encontrar o contato e impedir
que o tubo encoste no fio

elétrico. Não são problemas
relacionados ao aquecedor

solar e sim com a construção
da edificação

Tubulação de cobre
utilizada para distribuir

água dentro da edificação
em contato com fios

elétricos

Reservatórios
alimentados com água

direto da rua muito acima
da caixa de água que
abastece a edificação



11.1 CONDIÇÕES PARA VALIDADE
DE GARANTIA LEGAL CONTRATUAL

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

A Garantia Legal e Contratual perderá seu efeito se:

O equipamento não for instalado por pessoal credenciado pela ECOPRO, 

ficando a garantia restrita a defeitos internos no Boiler e nas Placas 

Coletoras;

Houver qualquer tipo de violação no equipamento;

O equipamento for repassado a terceiros a qualquer título;

O equipamento for usado de forma inadequada ou destruído total ou 

parcialmente por motivo de força maior como incêndio, inundação, 

desmoronamento, chuva de granizo e semelhantes;

Houver queda de temperatura abaixo de 0º e congelamento do sistema 

causando danos ao equipamento;

A manutenção do equipamento for feita por pessoal não credenciado 

pela ECOPRO; 

Houver qualquer alteração em partes do equipamento ou substituição 

de peças sem autorização da ECOPRO;

O cliente deixar de efetuar qualquer pagamento devido a ECOPRO;

For constatado em laboratório que água é agressiva ao aço inox;

Houver entupimento dos tubos de coletor onde a água tem concentra-

ção em calcário, é recomendável a colocação de filtros para eliminar o 

calcário e drenagem dos coletores a cada 60 (sessenta) dias para eliminar 

alguns resíduos. 
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Se o reservatório for instalado em rede que alimenta a descarga do vaso 

sanitário (o gole provocado pelo fechamento da mesma poderá provocar 

fadiga na solda e assim o rompimento do cilindro);

O reservatório não for ligado à rede hidráulica exclusiva para o mesmo;

A resistência só tem garantia junto ao fornecedor;

A ECOPRO não dá garantia dos vidros dos coletores;

A garantia não cobre a instalação ou utilização do produto se estiver em 

desacordo com as recomendações do manual de instruções.   

Garantia de 06 meses para peças como: misturador, bóia, resistência e 

termostato. 

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Cliente:

Pedido:

Modelo dos equipamentos adquiridos:

Reservatório:

Coletor Solar:

Contagem, de de
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