TOTAL CARE WARRANTY
GARANTIUNDERLAG
nVent1 (nedan kallat nVent) lämnar en nVent RAYCHEM Total Care
garanti i 12 år för alla nedan uppräknade produkter, under förutsättning
att produkterna installerats korrekt av en behörig2 elektriker och i enlighet
med gällande installationsansivsningar från nVent. Garantiunderlaget
ska fyllas i och undertecknas av den behörige elektriker som utfört
installationen. Garantiunderlag samt mätprotokoll, förläggningsskiss
och/eller fotografier (som visar produkterna i sin helhet innan de täcks
av golvmaterialet) måste sparas av anläggningsägaren tillsammans
med faktura och kvitto.

Produkter:
• RAYCHEM T2Blå värmekabel
• RAYCHEM T2QuickNet golvvärmemattor
• RAYCHEM T2Röd värmekabel
• RAYCHEM CeraPro
• RAYCHEM T2Green
• RAYCHEM Reflecta isolerskiva
• RAYCHEM T2 och RAYCHEM golvvärmetermostater
Denna garanti gäller för installationer utförda inom EU-, EFTA- och CISländer från och med det datum produkterna installeras.
Om det uppstår ett fel på produkterna under garantiperioden kommer
nVent att vidta följande åtgärder:
1. n
 Vent undersöker och bekräftar att det föreligger ett produktfel som
täcks av denna garanti och att felet uppstått när produkten använts på
korrekt och normalt sätt och att felet inte uppstått på grund av olycka,
felaktig användning, underlåtenhet, förändring eller felaktig installation,
drift, underhåll, reparation eller testning av en obehörig elektriker eller av
någon annan orsak som ligger utanför nVents ansvar enligt denna garanti.

3. n
 Vent återställer golvet till ursprunligt skick eller (om detta inte är
möjligt) till motsvarande standard utan kostnad för köparen.
4. V
 id fel på termostat levererar nVent en ny termostat.

Följande täcks inte av garantin
• Installationer, förändringar eller reparationer som genomförts av en
obehörig elektriker.
• Produkter som utsatts för felaktig användning, underlåtenhet,
vandalism, brand, blixtnedslag, vattenskada, modifiering, felaktig
installation, felaktig golvkonstruktion eller användning av felaktiga
material eller liknande åtgärder eller försummelser som nVent inte
ansvarar för.
• Produkter som utsatts för obehöriga modifieringar eller ändringar
- direkt eller indirekt - utförda av installatören, slutanvändaren eller
tredje part.
nVent tar under inga omständigheter ansvar för utebliven vinst,
ekonomiska förluster, förlust av eller försämrad goodwill, ökade
kostnader eller indirekta, särskilda eller straffrättsliga förluster eller
skador gentemot någon part. Om det uppstår ett fel som täcks av
garantin, kontakta nVent (se kontaktuppgifterna på baksidan av
installationsanvisningarna). Visa upp ifyllt garantiunderlag, mätprotokoll,
förläggningsskiss och/eller fotografier samt faktura eller kvitto. Köparen
skyddas av rättigheter i enlighet med gällande nationell lagstiftning för
försäljning av konsumentvaror. Sådana rättigheter påverkas inte av
denna garanti.
1 Garantin lämnas av: nVent Flow Control AG , med säte i 8200 Schaffhausen (Schweiz),
Freier Platz 10.
2 Med behörig elektriker avses en person med relevant utbildning som är specialiserad
på att utforma, installera och underhålla elektriska system, elektrisk infrastruktur och
tillhörande utrustning.

2. n
 Vent reparerar eller byter produkterna efter eget gottfinnande
och utan kostnad för köparen. 1 m2 av det täckande golvmaterialet
måste finnas tillgängligt för att nVent ska kunna åtgärda felet. nVent
förbehåller sig rätten att besluta om lämplig teknisk lösning för att
återställa funktionen av värmesystemet.

20 ÅRS TOTAL CARE WARRANTY

FÖR IFYLLNAD AV BEHÖRIG INSTALLATÖR

Om installation utförs av en installatör som är Certified PRO gäller
20 års totalgaranti. Förutsättningar och villkor gäller som ovan.
För termostaterna gäller dock 20 års produktgaranti. Installatörens
certifikatnummer ska anges på detta underlag och installationen ska
registreras på nVent.com, där mer information om vår totalgaranti finns.

c Jag har genomfört alla nödvändiga tester - i enlighet med gällande
installationsanvisning.Uppmätta värden ligger inom föreskrivna krav.
Installatörens namn:
Behörighetsnummer:
Installationsdatum:
Certified PRO certifikatnummer:

(obligatoriskt för att erhålla 20 års totalgaranti)

Firmanamn:
Namnteckning:

nVent.com

| 1

PROJEKTDATA
Anläggningsadress:

Produkt:
c T2Röd

c T2Blå-10

c T2Röd & Reflecta

c T2Blå-20

c CeraPro

c QuickNet-90

c T2Green

c QuickNet-160

Termostat:

Nummer

1

2

3

Värmekabelns längd (m) eller
värmekabelmattans storlek (m2)

Värmekrets

Före förläggning
(MΩ), se skiss 1
Isolationsmätning*

Efter förläggning
(MΩ), se skiss 1
Efter förläggning av övergolv
(MΩ), se skiss 1
Före förläggning
(Ω), se skiss 2

Resistansmätning**
(gäller ej för T2Röd)

Efter förläggning
(Ω), se skiss 2
Efter förläggning av övergolv
(Ω), se skiss 2

	
Testspänning
>500 Vdc (max. 2500 Vdc), resultat >100 MΩ.
nVent rekommenderar användning av 2500 Vdc testspänning.
** Jämför och kontrollera uppmätt värde med referenstabellen för avsedd produkt (gäller ej
för T2Röd).

*

OBS! För att erhålla en säkrare anläggning skall en jordfelsbrytare, högst 30 mA, användas.

FÖRLÄGGNINGSSKISSER
Skiss över golvkonstruktionen i tvärsnitt:

Skiss över golvvärmens förläggningsmönster:

nVent Nordic AB
031-335 58 00
SalesSE@nvent.com

Vår kraftfulla varumärkesportfölj:

nVent.com
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