INFORMACE O VÝROBKU / ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Elektrické topné kabely
uniKABEL / topKABEL
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INFORMACE O VÝROBKU
Samostatný topný kabel ve dvoužilovém provedení, měrný výkon 10 W/m, ochranné opletení,
pouze jeden napájecí konec s délkou 4 m.
Označení
Obj.č.
Délka
Příkon
[m]
[W]
topKABEL 2LF 10/10
topKABEL 2LF 10/20
topKABEL 2LF 10/30
topKABEL 2LF 10/40
topKABEL 2LF 10/50
topKABEL 2LF 10/60
topKABEL 2LF 10/70
topKABEL 2LF 10/80
topKABEL 2LF 10/90
topKABEL 2LF 10/110
topKABEL 2LF 10/130
topKABEL 2LF 10/150
topKABEL 2LF 10/170

4 202 645 112
4 202 645 114
4 202 645 116
4 202 645 117
4 202 645 118
4 202 645 119
4 202 645 120
4 202 645 121
4 202 645 107
4 202 645 108
4 202 645 110
4 202 645 111
4 202 645 124

10
20
30
40
50
60
70
80
90
110
130
150
170

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1100
1300
1500
1700

Samostatný topný kabel ve dvoužilovém provedení, měrný výkon 17 W/m, ochranné opletení,
pouze jeden napájecí konec s délkou 4 m.
Označení
Obj.č.
Délka
Příkon
[m]
[W]
uniKABEL 2LF 17/10
uniKABEL 2LF 17/15
uniKABEL 2LF 17/20
uniKABEL 2LF 17/25
uniKABEL 2LF 17/30
uniKABEL 2LF 17/35
uniKABEL 2LF 17/40
uniKABEL 2LF 17/50
uniKABEL 2LF 17/60
uniKABEL 2LF 17/70
uniKABEL 2LF 17/80
uniKABEL 2LF 17/90
uniKABEL 2LF 17/110
uniKABEL 2LF 17/130
uniKABEL 2LF 17/150

4 202 688 126
4 202 688 127
4 202 688 128
4 202 688 129
4 202 688 130
4 202 688 131
4 202 688 132
4 202 688 134
4 202 688 136
4 202 688 138
4 202 688 140
4 202 688 142
4 202 688 144
4 202 688 146
4 202 688 148

10
15
20
25
30
35
40
50
60
70
80
90
110
130
150

170
255
340
425
510
590
680
850
1020
1190
1360
1530
1870
2210
2550

Samostatný topný kabel ve dvoužilovém provedení, měrný výkon 30 W/m, ochranné opletení,
pouze jeden napájecí konec s délkou 4 m.
Označení
Obj.č.
Délka
Příkon
[m]
[W]
uniKABEL 2LF 30/10
uniKABEL 2LF 30/20
uniKABEL 2LF 30/30
uniKABEL 2LF 30/40
uniKABEL 2LF 30/50
uniKABEL 2LF 30/60
uniKABEL 2LF 30/70
uniKABEL 2LF 30/80
uniKABEL 2LF 30/90
uniKABEL 2LF 30/110
uniKABEL 2LF 30/130
uniKABEL 2LF 30/150

4 202 688 150
4 202 688 152
4 202 688 154
4 202 688 156
4 202 688 158
4 202 688 160
4 202 688 162
4 202 688 164
4 202 688 166
4 202 688 168
4 202 688 170
4 202 688 172

10
20
30
40
50
60
70
80
90
110
130
150

300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3300
3900
4500

Elektrický odpor
[Ω]
529
265
176
132
106
88
76
66
59
48
41
35
31

Elektrický odpor
[Ω]
311
212
156
124
104
90
78
62
52
44
39
35
28
24
21

Elektrický odpor
[Ω]
176
88
59
44
37
29
25
22
20
16
14
12

INFORMACE O INSTALOVANÉM TOPNÉM KABELU / POKUD JE PŘIBALENÝ ŠTÍTEK, NALEPTE ZDE:
Označení:
Obj. číslo:
Jmenovité napětí (V):
Měrný výkon (W/m):
Délka (m):
Výkon (W):
Celkový odpor (Ω):

INSTALAČNÍ PLÁN TOPNÉHO KABELU PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ / TEMPEROVÁNÍ
Do INSTALAČNÍHO PLÁNU je nutno zakreslit a okótovat:
- rozložení topného kabelu
- okótované umístění spojek mezi topnou a studenou částí topného kabelu a konce topného kabelu
- umístění čidla termostatu

Hodnota
odporu

Pracovní
odpor (Ω)

Izolační
odpor (MΩ)

Datum
měření

Měření provedl /
jméno

po vybalení
po pokládce
po zakrytí
Místo instalace (adresa):
Elektrické připojení provedl:
(razítko a podpis oprávněné osoby, viz návod k instalaci)
Použitý termostat:			

Objednací č.:

Výrobní č.:

Použitá ochranná trubka pro čidlo teploty termostatu: ANO / NE
Údaje o skladbě podlahy v případě instalace pro podlahové vytápění / temperování:
Izolovaná podlaha: ANO / NE Materiál mazaniny:		

Podlahová krytina:

Hloubka uložení topného prvku pod krytinou:

Pokládku provedl:

Datum pokládky :

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1. Omezená záruka
- Záruka specifikovaná v tomto dokumentu se vztahuje pouze na elektrické topné kabely uniKABEL / topKABEL (dále jen
jako „výrobek“ či „výrobky“).
- Prodávající zaručuje, že každý výrobek bude bez závad na materiálu a provedení. V případě, že výrobek nebude fungovat v souladu s touto zárukou, prodávající vyřídí kupujícímu uplatněnou reklamaci dle pravidel pro poskytování záruky
a níže uvedených podmínek omezené záruky.
2. Podmínky
- Záruka je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli a jen na výrobek sloužící k běžnému používání.
- Prodávající poskytuje kupujícímu spotřebiteli záruku v trvání 24 měsíců od převzetí prodaného výrobku kupujícím.
- Kupující má v rámci záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, popřípadě není-li to vzhledem k povaze
(tzn. příčině i projevu) vady neúměrné - právo na výměnu vadné součásti výrobku.
- Právo na výměnu výrobku, nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění všech
zákonných předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben nebo poškozen.
- Podmínkou pro uplatnění každého práva ze záruky přitom je, že:
a) výrobek byl instalován, uveden do provozu a vždy provozován v souladu s návodem k instalaci a obsluze,
b) veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy výrobku byly vždy prováděny autorizovaným servisem,
c) Kupující vždy předloží při reklamaci platný doklad o nabytí výrobku a údaje spojené s odbornou instalací výrobku
- INSTALAČNÍ PLÁN (viz předchozí strana), zvláště pak údaje o měření topného okruhu (tolerance -5/+10%) od štítkové
hodnoty.
3. Nároky na uplatnění záruky
- Právo na odstranění vady výrobku (i všechna případná další práva ze záruky) je kupující povinen uplatnit v nejbližším
autorizovaném servisu. Zároveň musí autorizovanému servisu umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, v provozní době servisního místa.
- Každé právo ze záruky je nutno uplatnit v příslušném autorizovaném servisu bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do konce záruční doby, jinak zaniká.
- Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu jejího řešení.
Kupující je povinen poskytnout autorizovanému servisu součinnost potřebnou k prokázání uplatnění práva z odpovědnosti za vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku.
- Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění práva na odstranění vady do provedení záruční opravy autorizovaným servisem, avšak jen při splnění podmínky uvedené v předchozí větě.
- Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat kupujícímu čitelnou kopii opravného listu. Opravný
list slouží k prokázání práv kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem opravného listu zkontrolujte jeho obsah
a kopii opravného listu pečlivě uschovejte.
- Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna, nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li kupující autorizovanému servisu shora uvedenou součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu i autorizovanému servisu veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
- V případě žádosti prodávajícího se neshodné nebo vadné výrobky stanou po jejich výměně majetkem prodávajícího.
4. Žádné implikované nebo jiné záruky
- Záruka a opravné prostředky obsažené v podmínkách omezené záruky jsou jedinou zárukou prodávajícího na výrobky
a nahrazují veškeré další záruky, ať výslovné nebo implikované, včetně, ale nejen záruk obchodovatelnosti nebo způsobilosti pro konkrétní účel. Tyto záruky jsou tímto vyloučeny.
- Tyto podmínky stanovují výlučnou odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu a výlučné a jediné opatření kupujícího
v souvislosti s vadnými nebo neshodnými výrobky, které prodávající dodal kupujícímu, ať už jsou takové škody založeny
na záruce, která není výslovně specifikována v těchto podmínkách, podle smluvní či občanskoprávní odpovědnosti,
a to i v případě, že prodávající byl o takových závadách informován nebo si jich je vědom.
5. Omezení a podmínky
- Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na území České republiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo
poškození výrobku (včetně poškození způsobenými poruchami v elektrické síti, nevhodný mi provozními podmínkami aj.),
případný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (který není vadou výrobku), ani na výrobek použitý nad rámec běžného
používání.
- Tato záruka se nevztahuje na škodu, vadu výrobku či na nefunkčnost výrobku způsobenou vyšší mocí nebo zneužitím.
- Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se k výrobku váží podle kogentních
ustanovení zvláštních právních předpisů.
Jakékoli bližší informace o záruce a autorizovaných servisech poskytne:
- prodávající
- dovozce, na adrese:
ALPHATEC comfort systems s.r.o., V přístavu 1585/20, 170 00 Praha 7, Tel. +420 724 551 223
www.topeni-chlazeni.cz
www.vykurovanie-chladenie.sk

Více informací na:

www.termokabel.cz
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tel. +420 724 551 223
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