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Záruka predávajúceho sa vzťahuje na tesnosť, na povrchovú úpravu, na udané hodnoty tepelných výkonov a tlakových strát vykurovacích telies odborne nainštalovaných v uzavretej teplovodnej sústave podľa platných noriem a vyhlášok, vrátane koróznych vlastností teplonosnej látky, ktorá musí byť používaná výhradne ako vykurovacia, a nikdy užitková.
Telesá musia byť odborne inštalované podľa platných noriem v uzavretej teplovodnej sústave, ktorá je odborne zostavená podľa VDI 2035 s ohľadom na ochranu proti
škodám spôsobených koróziou a vodným kameňom.
Kupujúci je povinný sa pri montáži a používaní výrobku riadiť pravidlami obsiahnutými
v priloženom montážnom návode a pravidlami obecne známymi.
Kupujúci je povinný prekontrolovať stav výrobku pri prevziatí alebo čo najskôr po
prevziatí.
Okolité prostredie, v ktorom sú telesá inštalované, neprekračuje svojím koróznym
pôsobením požiadavky na úpravu povrchu telies podľa platnej normy.
Telesá s elektrickým prívodom je nutné odborne inštalovať podľa platných noriem
a vyhlášok normy o umiestnení spotrebičov. Vykurovacie telesá v kúpeľni krytie IP 44
- zóna 2. IP 21 - zóna 3. Podlahové konvektory s ventilátorom krytie IP 20 - suché
prostredie, IP 56 - mokré prostredie.
Telesá s vykurovacou tyčou je nutné skladovať pri teplote vyššej ako -5°C.
Predávajúci zodpovedá za škody, ktoré má tovar pri prevziatí a za škody, na ktoré sa
vzťahuje záruka a vyskytnú sa v záručnej dobe.
Záručné lehoty začínajú plynúť od dátumu predaja kupujúcemu:
Kúpeľňové radiátory rúrkové, záručná doba 5 rokov u bielych, farebných a nerezových radiátorov, chrómované prevedenie 5 rokov. Prevádzkový tlak max. 10 bar.
lamelové radiátory a konvektory, záručná doba 5 rokov. Prevádzkový tlak max.
6 bar - štandardné prevedenie, 10 bar - podľa objednávky.
elektrické kúpeľňové a lamelové radiátory, záručná doba na vykurovaciu tyč
2 roky. Záručné opravy elektrických telies sú vykonávané výhradne u výrobcu.
podlahové konvektory, záručná doba na tesnosť spojov 5 rokov, na výmenník
a nerezové vane záručná doba 10 rokov, na elektroinštaláciu záručná doba 2 roky.
radiátory z rebrových rúrok, záručná doba 2 roky.
článkové radiátory, záručná doba 5 rokov.
Záruka se vzťahuje na poruchy a nedostatky, ktoré v priebehu záručnej doby vznikly
chybou výroby alebo defektmi použitých materiálov.
Nárok na právo zo záruky je možné uplatniť iba po predložení tohoto záručného listu
a originálu dokladu o zakúpení výrobku (účtenky) s označením výrobku, dátumom a razítkom predajne. Na kópie a účtenky s chýbajúcimi údajmi sa nebude brať ohľad a preto
ich vo vlastnom záujme uschovajte spolu s predajným dokladom. Podmienkou uznania
reklamácie je, aby kupujúci v záručnej dobe bez odkladu zahájil reklamačné riadenie
u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený.
Zákazník stráca nárok na záručnú opravu v prípade, že vykurovacie telesá boli:
inštalované v budovách, zariadeniach alebo v priestoroch, kde je zvýšená vlhkosť,
predovšetkým na verejných WC, mycích linkách, vo výbehoch pre zvieratá, krytých
bazénoch apod.
voľne skladované vo vonkajšom priestore, skladované pri teplote nižšej ako -5°C
korózne vo vnútri poškodené a tak netesné vďaka napr. nevhodnému chemickému
zloženiu vykurovacieho média
deformované po nevhodnom transporte alebo prekročením maximálneho prevádzkového pretlaku
mechanickým poškodením alebo nevhodnou manipuláciou zapríčinenou kupujúcim alebo pri doprave
úmyselným poškodením alebo poruchy vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy alebo
iných vplyvov
pokiaľ sa používaním výrobku po výskyte reklamovanej poruchy jeho stav zmenil natoľko,
že bude obtiažne posúdiť reklamovanú chybu
neodborne prevedenou montážou telies, zásahom do konštrukcie telies bez súhlasu
predávajúceho
používanie výrobku pre iné účely ako je obvyklé, zvlášť sušenie mokrých textílií priamo na radiátore bez použitia prídavných sušiakov k tomu určených, týmto dochádza
k poškodeniu povrchovej úpravy
poškodené používaním čistiacich prípravkov, ktoré nie sú určené pre daný druh
povrchovej úpravy dodaného radiátora
zakúpené so zľavou z dôvodu poškodenia, na ktoré bol kupujúci upozornený
Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie výrobku nad rámec bežného používania. Pokiaľ
nebude pri kontrole výrobku zistená žiadna chyba spôsobená výrobcom alebo nebudú
splnené záručné podmienky, uhradí náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.
Pokiaľ tovar bude pri uplatňovaní poruchy zákazníka zasielaný poštou, musí byť zabalený
vo vhodnom balení tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu poškodeniu dopravou. Na takto
vzniknuté nedostatky nebude pri posudzovaní oprávnenosti braný ohľad.
K čisteniu radiátorov používajte vlhkú utierku z mikrovlákna. V žiadnom
prípade nie je vhodné použitie abrazívnych alebo chemických čistiacich
prostriedkov.
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EN 442-1:1997/A1:2004

EN 442-1:1997/A1:2004
V otopných soustavách v budovách
Max. provozní tlak:
1 MPa
Teplota povrchu: nejvýše do 110°C

EN 442-1:1997/A1:2004
Heating systems in buildings
Maximal operating pressure:
1 MPa
Surface temperature: max. to 110°C
Reaction to fire: A1
Release of dangerous substances:none

Pressure tightness: no heater leakage
at 1,3 multiple of maximum operating
pressure
Pressure resistance: no signs of
heater burst at 1,69 multiple of
maximum operating pressure
Durability:
Corrosion resistance: no heater
corrosion by being subjected to
humidity for 100 hours
Resistance to minor mechanical
impact: Degree 0

Gebrauch nur in Heizungsanlagen in Gebäuden

Maximaler Betriebsdruck:
1 MPa
Oberflächentemperatur: bis 110°C
Feuerbeständigkeit: A1
Freisetzung gefährlicher Stoffe:keine
Druckdichtheit: keine Undichtigkeit bei
1,3 fachem maximal zulässigem
Betriebsdruck
Druckfestigkeit: kein Riss bei 1,69
fachem maximal zulässigem
Betriebsdruck
Beständigkeit:
Korrosionsbeständigkeit: keine
Korrosion nach 100 h Feuchtigkeit
Beständigkeit gegen kleinere
Stoßschädigungen: Klasse 0

Reakce na oheň: A1
Uvolňování nebezpečných látek: není
Těsnost: žádná netěsnost otopného
tělesa při 1,3 násobku nejvyššího
přípustného provozního přetlaku
Odolnost proti přetlaku: žádné
známky roztržení otopného tělesa při
1,69 násobku nejvyššího přípustného
provozního přetlaku
Trvanlivost jako:
odolnost proti korozi: žádná koroze
po vystavení vlhkosti na dobu 100hodin
odolnost proti mechanickému
poškození menšími nárazy: stupeň 0
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EN 442-1:1997/A1:2004
В системах отопления зданий
Максимальное рабочее давление в зависимости от
типа:
1 МПа

Температура поверхности: сделать 110 ° C

Огнестойкость: A1
Эмиссии опасных химических
соединений: отсутствуют
Герметичность: отсутствие утечек при
1,3-кратном превышении максимально
допустимого рабочего давления
Устойчивость к давлению: никаких
признаков разрыва радиатора при
давлении, в 1,69 раза превышающем
максимально допустимое рабочее
давление
Долговечность:
Коррозионная стойкость: отсутствие
коррозии при воздействии влаги в
течение 100 часов
Стойкость к механическому
повреждению при слабых ударах:
категория 0

EN 442-1:1997/A1:2004

EN 442-1:1997/A1:2004

Dans les systèmes de chauffage dans les bâtiments

Vo vykurovacích sústavách v budovách

Pression de service maximale selon le type:

Max. prevádzkový tlak podľa typu:
1 MPa
Teplota povrchu: do 110°C

1 MPa
Température de surface: à 110°C
Réaction au feu: A1

Reakcia na oheň: A1

Libération des substances nocives: Aucune

Uvoľňovanie nebezpečných látok: nie je

Etanchéité: Pas de manque
d'étanchéité pour le multiple de 1,3 de
la surpression de service maximale
autorisée
Résistance à la surpression: Aucun
signe de déchirure du radiateur pour le
multiple de 1,69 de la surpression de
service maximale autorisée
Durabilité pour:
Résistance à la corrosion: Aucune
corrosion suite à une exposition à
l'humidité pendant 100 h
Résistance à la détérioration
mécanique par des impacts légers:
degré 0

Tesnosť: žiadna netesnosť
vykurovacieho telesa pri 1,3-násobku
najvyššieho prípustného
prevádzkového pretlaku
Odolnosť proti pretlaku: žiadne
známky roztrhnutia vykurovacieho
telesa pri 1,69-násobku najvyššieho
prípustného prevádzkového pretlaku
Trvanlivosť ako:
Odolnosť proti korózii: žiadna korózia
po vystavení vlhkosti na 100 hodín
Odolnosť proti mechanickému
poškodeniu menšími nárazmi:
stupeň 0
800340443

