EAB-Garanti vår Styrka, din Trygghet

Garantibevis Portar, Dörrar och Fönster
10 års konstruktions- och funktionsgaranti
EAB:s 10-åriga garanti är en komplettering till gällande leveransbestämmelser
PORT 07 A (Tillägg till AB-U 07), PORT 10 (Tillägg till NL 09).
Garantitiden enligt gällande leveransvillkor är 2 år från godkänd slutbesiktning.
EAB förlänger garantin för konstruktion och funktion i ytterligare 8 år.
Garantin gäller enbart för varmförzinkade produkter
Funktionsgarantin gäller enbart för portar som monterats genom EAB:s försorg
eller av EAB rekommenderad montör.
Garantin gäller vid ett normalt handhavande och förutsätter att föreskriven
service och underhåll utförts. För sådana miljöer som kräver särskilt underhåll,
t.ex. målning eller rostskydd, gäller garantiutfästelserna i gällande leveransbestämmelser.
Förslitningsdetaljer såsom tätningslister, golvstyrningar etc. samt skador uppkomna
genom elektriska överspänningar t.ex. åska omfattas ej av garantin.
Lås och tillhörande detaljer som innehåller elektriska komponenter omfattas av
låstillverkarens garanti.
Villkor för maskindrivna portar:
Garantin gäller för alla FAAC tillverkade komponenter ( såsom DAAB motorspel och
styrautomatik)- för övriga produkter (klämskydd, radiokomponenter etc.) gäller garantitid
enligt NL09.
Garantitiden enligt gällande leveransvillkor är 2 år från leverans. EAB förlänger garantin
för konstruktion och funktion i ytterligare 8 år dock max i 1 miljon öppningar.
Garantin gäller vid ett normalt handhavande och förutsätter att föreskriven idrifttagning,
service och underhåll utförts. Erforderligt servicebehov varierar och måste anpassas
därefter, detta gäller speciellt för en öppen växel typ MA2 som kräver regelbunden
smörjningstillsyn (speciellt i torr miljö). Beroende på utrustningens användning (frekvens),
portens storlek och beroende på t.ex. miljön som porten sitter monterad i måste servicens
omfång och frekvens anpassas. Vid frågor och funderingar om detta skall kunden alltid
rådfråga FAAC. Utfört förebyggande underhåll skall noteras i applikationens loggbok.
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För applikationer med extrema förhållanden: storlek, användningsfrekvens, ofta avbruten
rörelse (fotocell eller slinga som avbryter stängning och ger öppna signal) eller t.ex. hög
öppningshastighet rekommenderas att man använder soft stopp/start.
Förslitningsdetaljer såsom motorarmsfästen, slirkopplingsdetaljer etc. omfattas inte av
garantin.
Vi förbinder oss att under garantitiden åtgärda fel p.g.a. felaktigheter i konstruktion,
material eller tillverkning.
Uppstår sådant fel under garantitidens första 24 månader debiteras ej arbets- och
resekostnader. Under garantitidens återstående 96 månader debiteras arbets- och
resekostnader, alternativt kan kunden erhålla ersättningsmaterial fritt vår fabrik.
Anmälan om fel skall ske med denna garantisedel och tillsändas EAB inom
sju dagar från det felet upptäckts.
Beställare:
Leveransadress:
Portens tillverkningsnummer och leveransår:
(EAB- skylt monterad på porten)
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