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Technická dokumentace vzduchové clony GUARD v101709

1.

POUŽITÍ

Vzduchová clona se používá v oblastech s mírným a chladným podnebím, kde se teploty pohybují mezi -10 až +40°C, za podmínek,
kde nehrozí znečištění, např. pylem,prachem,chemic. usazeninami apod.
Vzduchové clony během zimy chrání před tepelnými ztrátami v objektu díky vhodnému nasměrování proudu vzduchu.. V létě naopak
mohou daný prostor ochlazovat (bez ohřevu) a účinně bránit pronikání teplého vzduchu a také nečistot do vnitřku objektu.
Vzduchové clony GUARD jsou určené pro ochranu před tepelnými ztrátami v objektech střední a velké velikosti, při požadované
maximální výšce montáže do 4m, zejména např.:
supermarkety, velké obcodní prostory,
opravny, autoservisy,
sportovní haly
výstavní plochy

2.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Hladina zvuku měřená ve vzdálenosti 3 m v polootevřeném objektu
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3. TOPNÝ VÝKON
GUARD 100-150-200 W clony s teplovodním ohřívačem

GUARD 100-150-200 E clony s elektrickým ohřívačem

J
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V clonách GUARD s elektrickým ohřevem se používá nový typ topného tělesa PTC.
Jedná se o moderní a bezpečné řešení, které se navíc vyznačuje:
Žádné napětí na topném tělese
Výrazně nižší teplota topného tělesa než u starého typu (např.topná spirála)
Velký povrch výměny tepla (plocha kontaktu výměníku s ohřátým vzduchem)
Plně automatické nastavení výkonu v závislosti na průtoku vzduchu
V plném rozsahu eliminuje riziko přehřátí díky samoochlazujícím topným modulům
(při snížení průtoku vzduchu)
Nízká energetická náročnost
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4. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Vzduchové clony GUARD PRO jsou vyrobené v souladu s normami na kvalitu, ekologii a optimální komfort provozu. Před
spuštěním zařízení se prosím seznamte s návodem k obsluze.
Vzduchové clony jsou dodávané v kartonovém obalu, zabezpečeny proti mechanickému poškození.
Obal obsahuje: clonu, technickou dokumentaci s manuálem a záručním listem. Další objednané příslušenství je zabaleno
v samostatném balíku. Prosím zkontrolujte si ihned po dodání zásilky zda je vše v pořádku dodáno. V případě jakýchkoliv
nedostatků je potřeba sepsat a vyplnit protokol s přepravcem.
UPOZORNĚNÍ!
Nepoužívejte clony v objektech s hořlavýma látkami, případně v místech, které by mohli
způsobit koroze na
zařízení.
Nemontujte clony do míst, kde je více jak 80% vlhkost
Nenechávejte zařízení delší čas bez dozoru
Zařízení musí být uzemněno
Clona nesmí být spuštěna při sundaném krytu
Před čištěním nebo údržbou, nebo v případě, že se delší čas nebude clona používat odpojte ji od el. přívodu.
Při připojení k el. síti, je nutné vždy instalovat vypínač, který zajistí, že se kdykoliv může clona vypnout ze sítě
Zachovejte zejména opatrnost při přepravě zařízení, aby nedošlo k poškození krytu clony
Během provozu zařízení dodržujte bezpečnostní pravidla, která souvisí s používáním elektrických zařízení
Z důvodu požární bezpečnosti, je zakázáno clonu zakrývat, popřípadě jakýmkoliv způsobem bránit proudění
vzduchu , v případě jiskření nebo poškození kabelu je nutné okamžitě clonu odpojit od el. sítě.
El. síť ke které je připojena clona by měla být chráněna proti přetížení a zkratu
POZOR!
Z důvodu ohrožení el. proudem, musí veškeré elektropráce provádět kvalifikovaný odborník
Z důvodu nebezpečí úrazu el. proudem se musí před údržbou nebo čištěním zařízení vypnout ze sítě.
Je zakázáno provádět opravy netěsností v topné jednotce, pokud je systém pod tlakem
V systému by měl být instalován uzavírací ventil
Nepřipojujte zemnící kabel k vodovodnímu nebo plynovému potrubí, k telefonním sítím nebo anténám
Při přepravě clony při nižší venkovní teplotě vyčkejte alespoň 3hodiny s připojením zařízení do sítě

DŮLEŽITÉ !
 Před instalací si pozorně přečtěte návod k obsluze a dodržujte všechny podmínky potřebné k instalaci zařízení.
Jejich nedodržení může vést k nesprávné funkci zařízení a ke ztrátě záruky.

 Při manipulaci elektrickými částmi zařízení buďte opatrní.

www.sonniger.cz
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5. MONTÁŽ
Při určování místa, kde se bude clona instalovat by se mělo vzít v úvahu:
jednoduchý přístup při údržbě
dostupnost k instalaci vody a elktřiny
Doporučujeme instalovat clonu v poloze nad vchodem, na stěně nebo pod stropem při využití montážních držáků.Rovněž je možnost
montáže vertikální na stěnu nebo jinou konstrukci za využití svislých montážních konzol.
Věnujte pozornost tomu, aby clona byla správně vyrovnána( ve vodováze), v případě, že bude v jiné poloze než vertikální nebo
horizontální může dojít k poškození ventilátoru
Clona nesmí být na vstupu i výstupu překryta žádným předmětem. V případě větších bran nebo vstupů je možné instalovat několik
clon stejného modelu za sebou a ty utvoří souvislý proud vzduchu. Clony se montuji natrvalo v poloze vertikální nebo horizontální
(vlevo/vpravo u vchodu).
Připojení vzduchové clony musí být provedeno tak, aby se na nich mohla provádět údržba. Na zařízení musí být instalovány ruční
uzavírací ventily umožňující odpojení zařízení. V případě elektromagnetického ventilu (volitelná automatika) napájecí potrubí bude
připojeno na výstupu vody ze zařízení, jinak může dojít k poškození ohřívače. Při utahování potrubí k výměníku je zapotřebí chránit
připojení ohřívače při utahovacím momentu, který může způsobit netěsnost výměníku

Horizontální instalace pod strop pomocí montážních kolíků
Stropní montáž se provádí pomocí 4 kolíků M8. Chcete-li zavěsit zařízení na kolíky, vyvrtejte otvory Ø 8-9 mm do krytu EPP přímo
před existujícími otvory v ocelové mřížce. Přesné umístění označují speciální značky na krytu EPP. Čepy je třeba zašroubovat do
svorníků v hloubce 10-14 mm.

Následující obrázek znázorňuje polohu montážních otvorů pod kolíky.

Clona
100
150
200

A(mm)
72
104
157

www.sonniger.cz

C(mm)
857
1295
1712

Množství kolíků M8
4
4
4
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Je důležité, aby minimální vzdálenost zařízení od stropu nebyla menší než 150 mm. Tím se zajistí snadný přístup
k vodnímu výměníku, kabelovým vstupům a také se tím umožní volný průtok vzduchu k vstupní mřížce.

Montáž na stěnu pomocí horizontálního držáku
Clonu lze připevnit ke stěně ve vodorovné pozici pomocí 2montážních konzol v
horizontálním systému. Držáky mají otvory o Ø9 mm pro šrouby M8. V krytu EPP
vyvrtejte otvory Ø 12-13mm před existujícími otvory ve vstupní mřížce z oceli.
Přesné umístění označují speciální značky na krytu EPP (obrázek níže). Potom
vložte distanční rozpěrné pouzdra do otvorů a upevněte držáky. Zbylé šrouby
zašroubujte do matic pod mřížkou sání tak, aby obě rukojeti byly v jedné rovině.
Kontramatice pod držáky slouží proti odšroubování šroubů.

Clona
100
150
200

C(mm)
857
1295
1712
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Počet držáků
2
2
2
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Montáž vertikální s využitím montážních držáků
Rovněž je možné jednotku namontovat vertikálně s motorem směrem dolů nebo i nahoru. Na tento účel se používají držáky k
vertikální montáži. V držáku jsou otvory o Ø9 mm pro šrouby M8. V krytu z EPP vyvrtejte otvory Ø 12-13mm před existujícími otvory
ve vstupní mřížce z oceli. Přesné umístění označují speciální značky na krytu EPP a také na obrázku níže. Potom vložte distanční
pouzdra do otvorů a upevněte držáky. Zbylé šrouby zašroubujte do matic pod mřížkou sání tak, aby obě rukojeti byly v jedné rovině.
Kontramatice pod držáky slouží proti odšroubování šroubů.

Clona
100
150
200
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C(mm)
857
1295
1712
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Důležité je, aby minimální vzdálenost zařízení od podlahy byla 100mm.Umožní to přístup k elektrické svorkovnici i možnost
odvzdušnění vodního výměníku při montáži s motorem dole.

Připojení šroubení
Připojení topného média k tepelné cloně pomocí šroubení G 1/2 "by mělo být provedeno na základě projektu autorizovaného
projektanta. Pokud je clona připojená na teplovodní síť bez směšovací jednotky, je nutné instalovat vodní filtr.
V případě horizontální i vertikální montáže se šroubením nahoře je výměník odvzdušněn přes šroubení. V případě umístění zařízení
vertikálně se šroubením dole, k odvzdušnění se použije ventil umístěný na kolektoru výměníku na straně motoru.

DŮLEŽITÉ !
Při instalaci věnujte zvláště pozornost tomu, aby byla jednotka správně vyrovnána (ve
vodováze), v případě jiné polohy než-li horizontální nebo vertikální by se mohl ventilátor
poškodit a jednotka by řádně nefungovala.

Připojení napájení a řízení systému clony
Abychom připojili napájení, ovládání nebo odvzdušnili výměník je nutné odstranit pravé víko, které je připevněno na zámek do dolní
části kovového krytu a hlavního krytu EPP. Víko zdemontujeme shodně se šipkami na dolním obrázku. Víko se uchopí na místech
uvedených na obrázku a postupně po pár mm se musí „vypínat” ze zámků. Kabelové vstupy pro napájení a řízení jsou umístěny na
vstupní mřížce.

DŮLEŽITÉ!
Před montáží víka je důležité se ujistit, že žádný kabel nezůstal přitištěn mezi
víkem a dalšími částmi clony.

www.sonniger.cz
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6. OVLÁDACÍ PANEL COMFORT
Řízení clony se provádí pomocí ovládacího panelu COMFORT, který umožňuje nastavení průtoku a teploty vzduchu. Ovládací panel
umístěte mimo zónu produ vzduchu. K jednomu panelu COMFORT lze připojit maximálně 2 clony GUARD.
Popis přepínání ovládacího panelu COMFORT
ON/OFF – zapnutí/vypnutí jednotky
I-II-III – přepínač rychlostí otáček ventilátoru, svorkovnice panelu COMFORT
svorka 8 - vysoká rychlost III
svorka7 - střední rychlost II
svorka 6 - nízká rychlost I
HEAT - v případě, kdy je v objektu nižší teplota než je teplota nastavená, termostat zapne ventilátor (GUARD
W,E,C), elektrický ohřívač (GUARD E) i servopohon s ventilem (GUARD W) ; po dosažení nastavené teploty se
ventilátor vypne, ventil uzavře průtok vody nebo se vypne elektrický ohřívač
FAN / COOL – funkce není podporovaná, v případě tohoto nastavení zařízení nefunguje

Chcete-li nainstalovat ovládací panel, vyšroubujte šroub, vyjměte přední kryt a desku panelu, upevněte panel na stěnu a namontujte
zpátky kryt a panel (pokyny k instalaci a montážní sada jsou součástí balení).

7.DVEŘNÍ MAGNETICKÝ SPÍNAČ GUARD
Spínač dveří GUARD (DC) je přídavným prkem pro zapínání/vypínání clony v závislosti na otvírání dveří. Je určen pro vnitřní
instalace. Skládá se z:
relé/pojistková skříň – magnetický snímač – kontaktron interface
kontaktron k montáži do dveřního otvoru – elektronický hermetický magnetický spínač, skládá se z pohyblivého a
pevného prvku.
Schéma relé/pojistkové skříně – kontaktron interface

Rozměry kontaktronu

Parametry relé/pojistkové skříně kontaktronu
Napětí 230V/50Hz
Induktivní zátěž kontaktů relé 5(A)
Magnetický obvod snímače NC
IP66

Při instalaci dveřního spínače GUARD sejměte továrně namontovanou propojku:
NC-1 pro clonu GUARD W (clona s vodním ohřívačem / GUARD C (clona bez ohřevu)
NC-COM pro clonu GUARD E (clona s elektrickým ohřívačem)

www.sonniger.cz
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8. SCHÉMATA ELEKTROPŘIPOJENÍ
Elektrická síť, ke které se připojí clona musí být chráněna před přehřátím a zkraty. Rovněž je nezbytné uzemnění clony. Elektrická
instalace a připojení k cloně musí odpovídat příslušným předpisům a stavebním normám. Elektropřipojení může provádět pouze
osoba s příslušnými oprávněními a seznámená s uvedenými pokyny. Motor ventilátoru má standardní tepelnou ochranu chránící
před přehřátím. Dodávka nezahrnuje napájecí kabely a hlavní vypínač.

8.1 Schéma připojení jedné clony GUARD 100-150-200 W (vodní ohřívač) a C (bez ohřevu) k panelu
COMFORT

Napětí 230V/50 Hz;ochrana systému B4; průřez kabelů min. 3 x 1mm˛
Ovládací panel COMFORT – 3- rychlostní regulace otáček ventilátoru s termostatem, (OMY 5x 1,0mm˛)
Ventil se servopohonem- ovládání 230V/50 Hz (OMY 2 x 0,75mm˛ - TS Lite SONNIGER),

8.2 Schéma připojení dvou clon GUARD 100-150-200 W (vodní ohřívač) a C (bez ohřevu) k jednomu panelu
COMFORT

V cloně MASTER mezi svorkami L-NC vyměňte tovární pojistku (C 3,15) na C 6,3.
Napětí 230V/50Hz; ochrana systému C10; průřez kabelů min. 3 x 1,5 mm˛
Ovládací panel COMFORT– 3- rychlostní regulace otáček ventilátoru s termostatem, (OMY 5x 1,0mm˛)
Ventil se servopohonem- ovládání 230V/50 Hz (OMY 2 x 0,75mm˛ - TS Lite SONNIGER),

www.sonniger.cz
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8.3 Schéma připojení jedné clony GUARD 100-150-200 E (elektrický ohřívač) k panelu COMFORT

Napětí 400V/50 Hz; průřez vodičů;proudová ochrana systému
o
- min. 5 x 2,5 mm˛ dle G100E ; (B16)
o
- min. 5 x 2,5 mm˛ dla G150E; (B20)
o
- min. 5 x 4 mm˛ dle G200E; (B25)
Ovládací panel COMFORT – 3- rychlostní regulace otáček ventilátoru s termostatem, (OMY 5x 1,0mm )

8.4 Schéma připojení dvou clon GUARD 100-150-200 E (elektrický ohřívač) k jednomu panelu COMFORT

V cloně MASTER mezi svorkami L1-NC vyměňte tovární pojistku (C 3,15) na C 6,3
Napětí 400V/50 Hz; průřez vodiče; proudová ochrana systému – musí se zvolit dle parametrů jednotlivě zvolených verzí
clon
Ovládací panel COMFORT – 3- rychlostní regulace otáček ventilátoru s termostatem, (OMY 5x 1,0mm )

www.sonniger.cz
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8.5 schéma připojení clon GUARD 100-150-200 E v chladném režimu (tzn. vypnutý elektrický ohřívač)
V letním období je možnost vypnout elektrický ohřívač a využít clonu GUARD E jako clonu studenou (tzn. funkční je pouze
ventilátor,elektrický ohřívač je vypnutý). V tomto případě je nutné vykonat jednoduchou instalaci pro odpojení elektrického ohřevu ze
sítě (zobrazeno na obrázku níže přerušovanou čárou. Instalace je provedena vložením volného přepínače (označení na schématě
jako G) do řídícího obvodu mezi kontakt 3 Panelu Comfort a svorkou 2 na cloně GUARD. Samotný přepínač on/off by měl být
instalován na místě vhodném pro uživatele clony. Zatížitelnost kontaktů přepínače „G”- min. 6A/230V.
Upozornění! Temostat na Panelu Comfort musí být nastaven v pozici max. Přepínač on/off spolu s kabely do přepínače není součástí
dodávky.

www.sonniger.cz
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Připojení clon GUARD dle komunikačního modulu BMS
Modul BMS u clony GUARD umožňuje monitorování provozu clony ( signál PROVOZ/PORUCHA) nebo zapíná/vypíná
clonu z nadřazeného systému BMS
Díky využití digitálního signálu 0/1 (bezpotenciální kontakt), může modul BMS SONNIGER pracovat s jakýmkoliv
protokolem nadřazeného systému BMS bez nutnosti konvertovat signál.

8.6 Schéma připojení clon GUARD 100-150-200 W a C s modulem BMS

SIGNÁLY Z BMS
PZ „SOUHLAS S PROVOZEM”
Digitální signál „1” z úrovně nadřazeného systému BMS (bezpotenciální kontakt sepnutý)- clona připravená k provozu
Digitální signál „0” z úrovně nadřazeného systému BMS (bezpotenciálový kontakt nesepnutý)- clona vypnuta

SIGNÁLY DO BMS - MONITORING PROVOZU CLONY (POZOR - za předpokladu: přepínač ON/OFF na panelu COMFORT v
pozici ON, připojený signál „SOUHLAS S PROVOZEM”):
PP „PROVOZ”
Digitální signál „1” (bezpotenciální kontakt sepnutý)- informace o provozu clony-připojený kontaktron- dveře otevřené
Digitální signál „0” (bezpotenciálový kontakt nesepnutý)- kontaktron vypnutý- dveře zavřené
Jestliže není aplikovaný kontaktron- po podání signálu „SOUHLAS S PROVOZEM” clona pracuje stále v režimu
termostatu- digitální signál „1” (bezpotenciální kontakt sepnutý)
Po vypnutí clony termostatem- digitální signál „0” (bezpotenciálový kontakt nesepnutý)
PA „PORUCHA”
Při správném provozu clony – digitální signál „0” ( bezpotenciálový kontakt nesepnutý)
Při vypadnutí pojistky C3,15- digitální signál „1”- porucha clony ( bezpotenciálový kontakt sepnutý)

www.sonniger.cz
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8.7 Schéma připojení clon GUARD 100-150-200 E s modulem BMS

UPOZORNĚNÍ!
Při použití modulu BMS v elektrické cloně, je nutné odstranit tovární propojku COM-1

SIGNÁL Z BMS
PZ „SOUHLAS S PROVOZEM”
Digitální signál „1” z úrovně nadřazeného systému BMS (bezpotenciální kontakt sepnutý)- clona připravená k provozu
Digitální signál „0” z úrovně nadřazeného systému BMS (bezpotenciální kontakt nesepnutý)- clony vypnutá

SIGNÁL DO BMS - MONITORING PROVOZU CLONY (UPOZORNĚNÍ – za předpokladu: přepínač ON/OFF na panelu COMFORT
v pozici ON, připojený signál „1” „SOUHLAS S PROVOZEM”):
PP „PROVOZ”
Digitální signál „1” (bezpotenciální kontakt sepnutý)- informace o provozu clony- připojený kontaktron- dveře otevřené
Digitální signál „0” (bezpotenciální kontakt nesepnutý)- kontaktron vypnutý- dveře zavřené
Jestliže není aplikovaný kontaktron- po podání signálu „SOUHLAS S PROVOZEM” clona pracuje stále v režimu
termostatu- digitální signál „1” (bezpotenciální kontakt sepnutý)
Po vypnutí clony termostatem- digitální signál „0” (bezpotenciální kontakt nesepnutý)
PA „PORUCHA”
Při správném provozu clony – digitální signál „0” (bezpotenciální kontakt nesepnutý)
Při vypadnutí pojistky C3,15- digitální signál „1”- porucha clony (bezpotenciální kontakt sepnutý)

www.sonniger.cz
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9. ROZMĚRY CLON 100-150-200 W, E, C

www.sonniger.cz
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10. OBSLUHA A ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ
Motor s ventilátorem zabudovaný ve vzduchových clonách GUARD je bezobsluhovým zařízením, nicméně je zapotřebí pravidelně
kontrolovat stav motoru a současně stav ložisek (ventilátor se musí volně otáčet okolo své osy bez jakýchkoliv axiálních a radiálních
úhozů a rázů.
Tepelný výměník ohřívače vyžaduje pravidelné čištění od veškerých nečistot. Před zahájením topné sezóny je zapotřebí vyčistit
výměník tepla stlačeným vzduchem namířeným na výstupní otvory; není zapotřebí demontáž zařízení. Jelikož existuje možnost
poškození lamel na výměníku tepla, zachovejte zvýšenou opatrnost při čištění. Pokud lamely jsou ohnuté, narovnávejte jej nářadím
určeným pro tento účel. Pokud není zařízení používáno delší dobu, odpojte jej před dalším použitím.
Výměník tepla nemá žádné zabezpečení proti požáru. Může dojit k poškození výměníku tepla, pokud teplota v provozní místnosti
spadne pod 0 stupňů.
Při provozu zařízení v místnosti, kde teplota klesá pod 0 ° C, je nutno přidat do vodního oběhu nemrznoucí směs. Nemrznoucí směs
musí být přizpůsobena k materiálu, z kterého je výměník tepla vyroben (měď) a s ohledem na další součásti hydraulického oběhu.
Kapalina musí být rozředěna ve správném poměru stanoveném výrobcem dané kapaliny..

DŮLEŽITÉ !
 Veškerá údržba a opravy se provádí při vypnutém zařízení, odpojeném přívodu tepla.
 Při instalaci , uvedení zařízení do provozu i provozu musí být pracovníci s odpovídající kvalifikací, se znalostí
bezpečnostních předpisů elektrického zařízení.

 Jsou zakázané jakékoliv opravy netěsností chladících kapalin , pokud je vodní systém pod tlakem.
 Jsou zakázané opravy zařízení, bez předcházejícího vypnutí zařízení z proudu
 Jestli by se v průběhu chodu zařízení začaly ozývat kovové zvuky, zvýšily se vibrace a začala by narůstat

hlasitost práce zařízení, je zapotřebí zkontrolovat, zda přichycení ventilátoru se neuvolnilo – v případě potíží se
obraťte na instalátora zařízení nebo na autorizační servis SONNIGER

11. ODSTRANĚNÍ ZÁVAD A TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ:
Možné závady a způsoby jejich řešení jsou uvedeny v následující tabulce.S cílem odstranění závad se múžete obrátit na
autorizovanou službu SONNIGER.

Typ poruchy,příznaky
nedostatečné vytápění,
nefunkční ventilátor

únik topného media
-únik při kontaktu s přívodem
horké vody
- únik z kolektoru
snížení tepelného výkonu

www.sonniger.cz

Možné příčiny
jednotka bez proudu

poškození motoru ventilátoru
poškození přepínačů na ovládacím
panelu
ztráta těsnostii

teplota topného media se liší od
požadované teploty
znečištění povrchu výměníku tepla

Řešení
zkontrolujte síťový vypínač
zkontrolujte hlavní pojistku a pojistku v cloně
zkontrolujte napájení
zkontrolujte síťový kabel - pokud je
poškozen - vyměňte jej
vyměnit motor
zkontrolovat funcki přepínačů - pokud jsou
poškozené-vyměňte je
utěsnění systému napájení;oprava výměníku

obnovte na správnou teplotu topného media
Očistěte povrch výměníku tepla
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO ZAŘÍZENÍ
§ 1 Rozsah záruky
1.Tato záruka se vztahuje na materiálové vady zařízení, neumožňující jeho používání v s o u l a d u s uvedeným účelem. Záruka se
nevztahuje na instalační práce a údržbu zařízení.
2. Záruční doba je 24 měsíců od data nákupu zařízení, datum nákupu je umístěné na prodejní faktuře a obsahuje všechny
díly/komponenty dodávky.
3. Produkty dodávané přes třetí stranu, spadají pod záruku toho dodavatele.
4. Zařízení mohou ovládat a obsluhovat výhradně osoby vyškolené v provozu a údržbě zařízení s příslušnými oprávněními.
Veškeré činnosti spojené s uvedením do provozu, servisní práce a opravy musí byt zapsaný v záručním listu
5. Podmínkou záruky je provedení montáže a uvedení zařízení do provozu v souladu s technickou dokumentací, nejpozději do 6
měsíců od data zakoupení.
6. Podmínkou zachování záruky po celou záruční dobu, je dodržování servisních prací uvedených v technické dokumentaci pro
dané zařízení v sekci“ÚDRŽBA“. Služby spojené se servisem a s údržbou zařízení jsou prováděny na objednávku a náklady
uživatele.
7. Poskytnutí záručního servisu nepřerušuje ani nepozastavuje záruční dobu. Záruka na vyměněné nebo opravené komponenty
zařízení se končí po uplynutí termínu záruční doby na zařízení.
§ 2 Odmítnutí záruky
1. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození a poškození elektrických částí vyplývající z nesprávného používání, transportu,
elektrickým skokům v síti nebo jiných příčin nevyplývajících z vad výrobků. V souladu s tím se záruka vztahuje pouze na výměnu
dílů/komponentů, které obsahují konstrukční chybu bez dodatečných nákladů pouze tehdy, je-li vrácen vadný díl.
2. Záruka zařízení se nevztahuje na případy chyb technických, ke kterým došlo v průběhu procesu týkajícího se instalace,
nastavení a ovládání zařízení, a to zejména:

závady způsobené připojením zařízení k nesprávně zaprojektovanému ventilačnímu systému, který umožňuje další
tepelnou zátěž, odchylující se od normy a snižující účinnost výměníku tepla.

závady způsobené připojením komponentů nebo dílů, které jsou součástí topného systému, ale nebyly dodány
prodávajícím, a jejich špatná funkce má negativní vliv na chod zařízení.

vady vzniklé napojením na komponenty, které nejsou originálním náhradním dílem.

vady vzniklé v případě odprodeje výrobku původním kupujícím/uživatelem dalšímu kupujícímu, který
zdemontuje/nainstaluje zařízení, které bylo původně nainstalované a pracovalo v konkrétním objektu a v předepsaných
podmínkách (dle původního projektu).

vady vyplývající z nedostatečné odbornosti a nevědomosti montéra a technických pracovníků, kteří nesprávně provedou
další, poprodejový servis.

vady plynoucí ze zvláštních podmínek provozování, jež se odchylují od standardních aplikací, pokud se smluvní strany
(prodávající a technický personál zákazníka) předem písemně nedohodli.

vady vzniklé z důsledků vyplývajících z přírodních katastrof, jako jsou např. požár, exploze a další události, které mohou
způsobit poškození mechanických, elektrických a bezpečnostních prvků.

vady vyplývající z nesprávného čištění technické místnosti nebo místa, kde je zařízení nainstalováno, je potřeba čištění
provádět pravidelně, v závislosti na pracovních podmínkách a hromadění prachu.

vady vyplývající z chybějícího nebo nedostatečného čištění tepelných výměníků, čištění by mělo být pravidelné, v
závislosti na pracovních podmínkách a hromadění prachu.

vady vzniklé v důsledku nesprávné instalace, nepřízpůsobené provozním podmínkám při nízkých venkovních teplotách.

vady vzniklé v důsledku podmínek nízké teploty v situaci kdy instalační firma nemontuje zabezpečující prvky pro tento typ
zařízení s cílem:

vyhnout se nízkým teplotám na elektrických a mechanických komponentech, jako jsou ventily nebo elektronické
řídící jednotky

předejít kondenzaci vody a tvorbě námrazy/ledu v blízkosti zařízení

vyhnout se náhlému termickému šoku ohřívače a výměníku tepla v důsledku náhlých změn venkovních teplot.

§ 3 Firma SONNIGER rovněž nenese odpovědnost za:
1.
2.
3.

Průběžnou údržbu, servisní prohlídky vyplývající z Technické dokumentace a programování zařízení.
Za škody způsobené zastavením zařízení a v čase čekání na záruční servis.
Za jakékoliv škody vzniklé jinde než na zařízení v majetku klienta.

§ 4 Reklamační řád
1.
2.
3.
4.

Reklamace na něž se vztahují záruční podmínky uživatel hlásí přímo u distributora
Opravy na které se vztahuje tato záruka budou provedené v rámci činnosti instalačních firem. Opravy vyplývající ze záruky
budou prováděny v místě instalace zařízení.
Záruka bude vyřešena v průběhu 14 dnů od oznámení, ve vyjímečných případech může být doba prodloužena o dobu dodání
náhradních dílu dodavatelem.
Uživatel v rámci této služby se zavazuje:

Umožnit úplný přístup do prostoru v němž je zařízení namontováno, spolu se zajištěním nezbytné infrastruktury
umožňující přímý přístup k zařízení (platforma, lešení, apod.) tak, aby se mohla provést údržba, na kterou se tato záruka
vztahuje.

Předložit originál záručního listu spolu s fakturou dokumentující nákup zařízení.

www.sonniger.cz
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5.

K vyřízení reklamace je nutné zaslat na níže uvedenou adresu následující dokumenty:




6.
7.

8.
9.

Zajistit bezpečnost během těchto prací
Zajistí možnost započetí práce ihned po příjezdu na místo poskytnutí služby

Správně vyplněný formulář s žádostí o reklamaci, který je dostupný na www.sonniger.cz
Kopii záručního listu.
Kopii faktury potvrzující nákup zařízení.

Oprava a výměna dílů bude provedena bezplatně pod podmínkou, že zástupce instalační firmy nebo zástupce výrobce zjistí,
že vada na zařízení je způsobena výrobcem.
Všechny náklady (opravy, náklady na náhradní díly, doprava), vyplývající z neoprávněné reklamace - zejména v případě, kdy
zástupce instalační firmy nebo zástupce výrobce zjistí, že škoda byla způsobena nedodržením pokynů obsažených v technické
dokumentaci, nebo zjistí existenci skutečností uvedených v § 2 (Odmítnutí záruky) - budou hrazeny objednávajícím
zákazníkem.
Žadatel o reklamaci je povinen písemně potvrdit provedení servisních prácí.
Firma SONNIGER má právo odmítnout provedení záručních prací v případě, že firma SONNIGER eviduje neuhrazené
pohledávky po splatnosti, neobdržela celou platbu za reklamované zařízení nebo neobdržela platbu za dříve poskytnuté
servisní služby.

www.sonniger.cz
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ZÁRUČNÍKARTA

INVESTICE :………………………………………………………………………………………………............................………
MODEL ZAŘ.................……………………………………………………………………………………...............................…..
VÝROBNÍ ČÍSLO: ………………………………………………………………………………………................................……..
D A T U M N Á K U P U :……………………... ………………………………………………………………………......………..
DATUM UVEDENÍ DO PROVOZU: ………………………………………………………………........................…….........……
ÚDAJE INSTALAČNÍ FIRMY:
Osoba zprovozňující zařízení: …………………………………………………………………....…..............................….……..
NÁZEV FIRMY: ………………………………………………………………………………………………..............................…
ADRESA: ……………………………………………………………………………………………………............................……
TELEFON: ………………………………………………………………………………………………..............................………
Podpis osoby zprovozňující zařízení: …………………………………………………………………...........................………
Evidence instalačních prací, prohlídek, oprav:

Datum

www.sonniger.cz

Rozsah montážních prací, oprav, prohlídek

Podpis a razítko instalační
firmy
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