PODMÍNKY A ROZSAH PRACÍ PRO OŽIVENÍ REGULÁTORŮ ŘADY RT
AUTORIZOVANOU SERVISNÍ FIRMOU
Výrobce BMR s.r.o. doporučuje u výrobků řady RT - centrální regulace pro el. přímotopné
vytápění, zprovoznění autorizovanou firmou.
Jestliže si zákazník zprovozní regulaci sám nebo prostřednictvím neautorizované firmy,
poskytuje se standardní záruka 2 roky. Výrobce neručí za možné vzniklé škody při oživení.
Na tyto se záruka nevztahuje.
Pokud oživení provede autorizovaná firma, poskytuje se rozšířená záruka 5 let na
komponenty regulace. Zákazník může pro získání pětileté záruky provést instalaci
systému vlastními prostředky, ale regulátor RT NESMÍ být před oživením připojen
k napájení.
Hlavním důvodem pro výchozí oživení regulátoru RT autorizovanou firmou je
zabránění vzniku škod na komponentech regulace a dalších návazných škod
při prvotním připojení regulace k ovládacímu a silovému napájení, které mohou
vzniknout při neodborné montáži.
Rozsah prací autorizované firmy:
1. Kontrola zkratů silových a měřících obvodů.
2. Kontrola shody fáze ovládacích obvodů HDO.
3. Kontrola funkce HDO.
4. Kontrola komunikace systému.
5. Kontrola polovodičového spínání silových el. kanálů.
6. Zaškolení ovládání obsluhy regulace.
Do prací na oživení regulátoru autorizovanou firmou nespadá:
1. Jakékoliv vícepráce na zjištěných závadách, např.:
- silové kanály a čidla teploty nezapojená správně dle rozpisu-výkresu regulátoru
- špatně zapojené HDO a ovládací napětí
- diagnostika nefunkční datové sběrnice čidel a nalezení závady
- chybné zapojení silových okruhů
- závady na el. rohožích, topných fólií a ostatních topných el. zařízeních
- jakékoliv další dodatečné práce na elektroinstalaci
2. Připojení řídící jednotky do lokální počítačové sítě LAN nebo nastavení routeru pro
vzdálený přístup.
3. Oživení rolet nebo žaluzií. Cena za oživení rolet / žaluzií se řídí zcela samostatně
smluvně mezi zákazníkem a autorizovaným partnerem.
Cena za oživení regulátoru RT je smluvní a pohybuje od 1500,-Kč (do 50km) v případě
bezproblémově zapojené instalace s dokumentací, dle výše uvedeného rozsahu prací.
Autorizovaný partner si může se zákazníkem sjednat, nad rámec uvedených prací
potřebných pro oživení regulace, další služby nebo práce. Cena práce se řídí smluvně
danou sazbou autorizovaného partnera.
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