Препоръки при монтаж на климатик
Преди заявяването на монтаж , моля уверете се , че климатикът , който сте избрали притежава
необходимата минимална мощност за обема на помещението , в което ще бъде
монтиран/използван.Препоръчителната минимална мощност е 50W за 1 куб.метър(около 170 BTU/h за
куб.метър).Точната необходима мощност , може да бъде изчислена след извършването на оглед на
помещението от страна на специалист.
ВАЖНО!!! Търговската гаранция на климатика автоматично отпада , което води до пълен отказ от
гаранционно обслужване в случаите на монтаж и/или използването му в помещение , за обема на което
климатикът не притежава минималната необходима мощност (недостатъчна мощност ).Услугата "
стандартен монтаж " представлява цялостната инсталация и пускане в експлоатация на климатичната
система и включва следните дейности :
1.Закрепване на вътрешното тяло с дюбели върху стена на височина 4 м. от земя , от готов под или
повърхност.
2.Изработка на един отвор за тръбен път в тухлена или бетонна стена с дебелина на стената до 30 см.
3.Полагане на тръбен път между вътрешно и външно тяло с общ размер на тръбния път до 3 линейни
метра.
4.Полагане на ел.оперативни кабели между вътрешно и външно тяло с общ размер на кабелите до 3
линейни метра.
5.Електрическо захранване на системата посредством щепсел тип " шуко " .
6.Закрепване с дюбели върху тухлена или бетонна стена на комплект стандартно монтажно устройство за
външно тяло на височина до 4 м. от земя,готов под или повърхност.
7.Закрепване и нивелиране на външното тяло върху монтажното устройство на височина до 4 м. от
земя,готов под или повърхност.
8.Извеждане на кондензната вода от вътрешното тяло с гъвкава дренажна тръба извън сградата.
9.Вакуумиране на системата.
10.Провеждане на херметични проби и пускане на системата в експлоатация.
11.Пробно включване на системата и кратко представяне на нейните функции.
12.Попълване на гаранционната карта.
13.Сервизно поддържане на системата в рамките на гаранционния срок.
Дейности по монтажа , които се заплащат допълнително и не са включени в стандартния монтаж:
 Ползването на всякакъв вид повдигащи съоръжения ( вишка,кран,повдигащи платформи и т.н.)за
извършването на стандартен монтаж , профилактика , сервиз и т.н. се заплащат допълнително.
 Удължаване тръбен път след 3-ят метър-35.00 лв./линеен метър.
 Вкопаване на тръбен път в тухла-40.00 лв./линеен метър.
 Пробиване на допълнителен отвор в бетон-25.00 лв.
 Пробиване на допълнителен отвор в тухла-20.00 лв.
 Полагане на кабелни канали за скриване на тръбен път-10.00 лв./до 1 линеен метър.
 Удължаване на захранващ кабел след 3-ят метър-4.00 лв./линеен метър.
 Монтаж на два етапа-50.00 лв. към цената на монтажа.
 Профилактика на климатична система-40.00 лв.
 Демонтаж и монтаж на стъклопакет-15.00 лв./квадратен метър.
 Посочените цени за монтаж са с включен ДДС.
С подписа си клиентът декларира,че е запознат и безусловно приема условията за стандартен монтаж.
Подпис:

Уважаеми клиенти,висококачественият монтаж е важна предпоставка за осигуряване на безпроблемна
работа на Вашия климатик. Нашите специалисти ще го осигурят!

