
Záruční podmínky pro Automatický ochlazovací a hasicí systém ASES   
  

Tento záruční list je zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. ASES GROUP s.r.o. v souladu s výše uvedenými právními předpisy 

ručí za funkčnost výrobku v souladu s technickými podmínkami ve lhůtě 12 měsíců pro právnické osoby od dne instalace výrobcem nebo 

autorizovanou osobou a za předpokladu roční servisní kontroly výrobcem nebo autorizovanou osobou a řádným vyplněním protokolu o instalaci 

zařízení ASES při dodržování podmínek dále uvedených. Záruka na baterie činí 6 měsíců.  

Produkt musí být instalován autorizovanou osobou v souladu s Certifikátem (který je vydán výrobcem) a dále provozován v souladu s těmito 

podmínkami pro zachování jeho deklarované funkce a účelu.  

Zařízení ASES není určeno k provozu v prostředí s nebezpečím výbuchu "B" (viz vyhl. č. 73/2010 Sb.).  

  

Záruka zaniká:  

a) Porušením plomby nebo mechanickým poškozením způsobeným zákazníkem nebo třetí osobou  

b) Vadami způsobenými vnějšími podmínkami (t.j. povahy vnějších vlivů - prostředí: A teplota okolí; C nadmořská výška; F výskyt korozivních 

nebo znečisťujících látek; L výskyt živočichů; N sluneční záření; R pohyb vzduchu; S vítr)  

c) Vadami způsobenými instalací v rozporu s návodem k montáži zařízení  

d) Zásahem neoprávněnou osobou  

e) Sekundárním zahořením, t. j. opětovným zahořením po předchozím iniciaci a uhašení požáru chráněného prostoru. Zařízení ASES umí z 

principu iniciovat ochlazování a hašení pouze jednou  

f) Při změnách protokolu o instalací neoprávněnou osobou (provozovatelem, zákazníkem)  

g) Pokud nebyla provedena roční servisní prohlídka a výrobcem nebo autorizovanou osobou  

h) Pokud nebyl podepsán protokol o instalaci zařízení ASES zákazníkem (nabyvatelem) a výrobcem nebo autorizovanou osobou  

i) Překročení doby skladování zákazníkem delší jednoho roku od doby prodeje uvedené v předávacím protokolu j) Při skladování produktu v 

rozporu s manuálem k produktu.  

k) Působení vyšší moci (záplava, přepětí v distribuční síti, poryvy větru, vichřice, orkán)  

l) Zapojením do elektrické sítě v rozporu s platnými ČSN a ČSN EN 

 

Upozornění: Při reklamaci předložte vyplněný protokol o instalaci zařízení ASES. Bez předložení platného a nepozměněného protokolu o instalaci 

zařízení ASES záruka zaniká. Pokud se zařízení použije způsobem, který není specifikován výrobcem, může být ochrana poskytovaná zařízením 

narušena.  

  

Vlastnosti výrobku: Výrobky ASES slouží k ochlazování a hašení požárů vzniklých v uzavřených nebo polouzavřených prostorách (např. 

elektrorozvodné skříně, elektrických zařízení, prostory motorů).  

Výrobek ASES obsahuje hasivo čistý plyn HFC-227ea, který je schválen pro použití v EU. Hasivo nesmí přijít do kontaktu s osobou nosící kontaktní 

čočky! Po uhašení doporučujeme místnost vyvětrat.  

Výrobek slouží k hašení požáru třídy A (požáry pevných látek), B (požáry kapalin nebo látek přecházejících do tekutého stavu) a C (požáry plynů) v 

polouzavřených nebo uzavřených prostorech. Výrobek je určen k hašení pod napětím.  

  

Údržba:  

• Montáž, servisní prohlídku a případnou výměnu provede autorizovaná osoba (uvedená na www.asesgroup.cz), která řádně vyplní protokol o 

instalaci. 

• Provozovatel nebo nabyvatel je povinen zajistit pravidelnou roční kontrolu autorizovanou osobou. 

• Doporučená lhůta pro výměnu baterií činí 24 měsíců od data instalace autorizovanou osobou  

• Pokud výrobek obsahuje manometr, je provozovatel nebo nabyvatel povinen při výpadku napětí zkontrolovat ukazatel tlaku na manometru. 

Nachází-li se ukazatel tlaku při pokojové teplotě pod červeným polem, pak je provozovatel nebo nabyvatel povinen kontaktovat autorizovanou 

osobu.  

Skladování: Doporučené skladovací podmínky jsou 0-25℃. Při překročení teploty 50°C dojde k nevratnému poškození. 

Způsob likvidace: Produkt z produktové řady ASES po skončení svého provozu bude demontován autorizovanou osobou, která nadále 

rozhodne o způsobu likvidace produktu v souladu s požadavky uvedenými v Manuálu k produktové řadě ASES.  

  

Kontakt na výrobce nebo autorizovanou osobu (zhotovitele instalace): Naleznete na www.ases-group.cz   

  

 
Autorizovaná osoba, je fyzická podnikající osoba nebo právnická podnikající osoba, která po zaškolení k montáži a kontrole produktů ASES získala oprávnění (autorizační certifikát) k 

montážím a kontrolám produktů společnosti ASES GROUP, SE.  

ASES GROUP s.r.o.  IČ:07614870 www.ases-group.cz  
Antala Staška 1859/34  DIČ:CZ07614870 info@asesgroup.cz  
Praha 4 140 00  +420 571 612 970  

   

  


