CTC Professional står för trygghet, kvalitet och hållbarhet!

Garantivillkor för
CTC Professionals
fastighetsvärmepumpar
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RY
RY
G
YG
G GHETSG
G GHETSG
G H E T Si en värmepump
När du investerar
från
CTC Professional kan du vara trygg i att du
installerar en av marknadens mest pålitliga och långlivade
värmepumpar. CTC Professional står för trygghet, kvalitet och
hållbarhet!
Garantivillkor 2021-12-01
Produkter:		 Varumärke CTC Professional.
Garantitid:		
5 år från driftsättning*.
Leveransbestämmelser:
AAVVS09 (med undantag nedan).

Debitering reparationer
Under garantiperioden (inom tre- respektive fem år), betalar
CTC Professional för max 2 timmars felsökning, därefter ska en
CTC Professional auktoriserad servicepartner** kallas in. Ingen
faktura godkänns utan arbetsorder. För arbets- samt bilersättning debiterar den auktoriserade servicepartnern** enligt CTC
Professionals serviceavtal.
Returer
Kontakta alltid CTC Professional innan retur för att erhålla ett
returnummer. Retur utan returnummer kan inte behandlas.
Det returnerade godset ska alltid innehålla följande uppgifter:

Garantiförutsättningar
•
Värmepumpsanläggningen byggs i enlighet med
CTC Professionals systemlösning för aktuell produkt.

•
•
•
•

•

Värmpumpen ska skötas enligt CTC Professional´s
anvisningar.

Godset ska:

•

Installation, driftsättning, besiktning och service ska ske i
enlighet med lagar, förordningar, föreskrifter samt Svensk
Kylnorm.
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Service av värmepumpsanläggningen ska utföras av CTC
Professional auktoriserad servicepartner** enligt garantiserviceprogrammet (på sid 3).

•

Protokoll i enlighet med garantiserviceprogrammet skickas
till CTC Professional.

S
5 ÅR

*Om villkoren ovan är uppfyllda lämnas 5 års garanti på
värmepumpen, annars gäller 3 års garanti om den installerats enligt CTC Professionals anvisningar.
**Auktoriserad servicepartner ska vara godkänd av
CTC Professional. OBS! Endast auktoriserad servicepartner får driftsätta och utföra service av CTC Professionals
anläggningar.
Kostnad för installation, driftsättning och service
Samtliga kostnader för installation, driftsättning och service av
värmepumpar regleras mellan återförsäljaren, auktoriserad servicepartner**och kunden.
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Rutiner vid reklamation och garantiarbeten
Anmälan om fel ska alltid göras till CTC Professionals serviceavdelning. En arbetsorder skapas och skickas till en auktoriserad
servicepartner**. Anmäler återförsäljare ett fel och en auktoriserad servicepartner** åker ut och finner anläggningen felfri
eller felinstallerad så kommer återförsäljaren att få fakturan på
arbetet.

Vattenkvalitet
Värmepumpen är en del i ett värmesystem. Fel i värmepumpen
kan i vissa fall orsakas av dålig vattenkvalitet i radiatorerna eller
att systemet syresätts kontinuerligt. Syre orsakar korrosion
som ger korrosionsprodukter i form av magnetit och sediment.
Magnetit har en slipande påverkan på pumpar, ventiler och
områden med turbulent strömning t.ex. kondensorn i värmepumpen. I värmesystem som kräver regelbunden påfyllning eller
där radiatorvatten vid urtappning av vattenprov inte ger ett klart
vatten, krävs åtgärd innan installationen av värmepump t.ex. att
värmesystemet kompletteras med filter och avluftare. Använd
inga tillsatser för vattenbehandling förutom pH-höjande medel.
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•

Returavdrag görs med 20 % vid felbeställning. Kreditering görs
när godset är åter hos oss och returen är godkänd.

Ansvar
Återförsäljaren ansvarar alltid inför kunden. Detta gäller även när
en felanmälan har gjorts till CTC Professional eller till auktoriserad servicepartner**.
Undantag från AAVVS 09

Punkt 36 i AAVVS 09 utgår och ersätts med följande:
CTC Professional lämnar 5 års garanti* fr.o.m. driftsättningsdatum på CTC Professionals värmepumpar samt tillbehör
levererade av CTC Professional, dock max 72 månader efter
varans avlämnande till köparen. Säljaren ansvarar inte för fel
som beror på normal förslitning eller försämring. Garantitiden
för utbytt vara, produkt eller reservdel ska inte överstiga varans
eller produktens ursprungliga garantitid.
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Driftsättning av värmepump ska utföras av CTC Professionals auktoriserad servicepartner** eller av CTC Professional.

Returneras i originalemballage.
Vara oskadat och oanvänt.
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Returnummer.
Returanledning.
CTC Professionals order- eller fakturanummer.
Egna kontaktuppgifter.

G GHET

Vid garantireparationer ska material från CTC Professional
användas om ej annat överenskommits mellan beställaren och
CTC Professional. I annat fall så godkänns ej fakturan för det utförda servicearbetet. Efter avslutat arbete ska arbetsorder fyllas i
korrekt och överenskommit material returneras till CTC Professional. På returnerat material ska kopia på arbetsorder bifogas.
Samtliga returnerade komponenter ska vara tydligt uppmärkta.
Arbeten som innebär ingrepp i kylkretsen får endast utföras av
en av CTC Professionals auktoriserad servicepartner** om inget
annat skriftligen överenskommits.
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Tillägg till AAVVS 09

Följande tillägg görs till Punkt 41 i AAVVS 09:
CTC Professional ansvarar inte i något fall för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust.
Kontakt
CTC Professionals serviceavdelning
Mail:
service@enertech.se
Telefon: 0372-88 000.
Adress: Näsvägen 8, 341 26 Ljungby
Web:
www.ctcprofessional.se

Sid 2 av 4.

Garantiserviceprogrammets omfattning
Garantiserviceprogrammet nedan måste genomföras för
att den 5-åriga garantin* ska gälla.
Om alla villkor nedan är uppfyllda, lämnas 5 års garanti*
på värmepumpen.
Om inte alla villkor nedan är uppfyllda lämnas istället 3 års garanti.
Villkor och anvisningar
• För dimensionering av anläggningen har CTC Select
dimensioneringsprogram med korrekta data använts, samt
att installationen av värmepumpen är gjord i enlighet med
resultatet.

Stäng av värmepumpen. Rensa alla filter och spola ur
eventuellt slam ur arbetstanken.

•

Fyll på värmesystemet vid behov.

•

Kontrollera larmlogg. Anteckna eventuella larm i inställningsprotokollet, samt åtgärda orsakerna till larmen.

•

Kontroll av drifttider och antal starter. Sök orsak om de ej är
rimliga.

•

Jämför inställningsprotokollets värden mot aktuella värden i
produktens display, fråga kunden om anledning till ändringar.

•

Gå igenom de frågeställningar som kunden kan ha.
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•

Värme- och köldbärarsytem är fyllda med vätskor som
uppfyller CTC Professionals krav.

•

Driftsättning utförs av utbildad auktoriserad servicepartner**.

•

Driftsättningsprotokoll för installationen är ifyllt och signerat.

•

Obligatoriskt, protokollfört, återbesök av driftsättaren inom
1 månad efter driftsättning.

•

Genomfört, protokollfört återbesök i slutet av första värmesäsongen.

•

Genomfört, protokollfört besök ca 3 år efter driftsättning.

•

Kopior på ifyllda protokoll inskickade till CTC Professional.

Leverans
Vid leverans är värmepumpen klar för driftsättning: kylkretsen är
fylld och värmepumpen är testad och godkänd.
Ingrepp i eller uppmätning av kylkretsen bör undvikas om det
inte krävs av direkta reparations-/serviceskäl.

T

Driftsättning
•
Anläggningen är byggd och installerad enligt CTC Professionals systemlösning.

•

Töm eventuella luftningskärl på köldbäraren.

•

Kontrollera temperaturdifferens mellan värmepumpens
kalla och varma sida samt eventuell hetgaskrets, justera
pumphastigheten om den ej är korrekt.

•

Kontrollera drifttryck på vämesystemet och fyll på vid
behov. Läcksökning bör ske vid stor avvikelse.

•

Stäng av värmepumpen och rensa alla filter och spola ur
eventuellt slam ur arbetstanken.

•

Fyll på värmesystemet vid behov.

•

Kontrollera larmlogg. Anteckna eventuella larm i inställningsprotokollet, samt åtgärda orsakerna till larmen.

•

Kontroll av drifttider och antal starter. Sök orsak om de ej är
rimliga.

•

Jämför inställningsprotokoll mot display, fråga kunden om
anledning till ändringar.

•

Gå igenom de frågeställningar som kunden kan ha.
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Installationen är utförd enligt produktens installations- och
skötselanvisning.

S
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•

Besök efter 3 år
•
Kontrollera drifttryck på köldbärarsidan. Vid stor avvikelse
bör läcksökning ske.
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•

Töm eventuella luftningskärl på köldbäraren.

•

Kontrollera temperaturdifferens mellan värmepumpens
kalla och varma sida samt eventuell hetgaskrets, justera
pumphastigheten om den ej är korrekt.

•

Kontrollera drifttryck på vämesystemet och fyll på vid
behov. Läcksökning bör ske vid stor avvikelse.
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Anläggningen är byggd av komponenter levererade av
CTC Professional, samt avsedda för denna systemlösning
eller från annan leverantör med motsvarande tekniska data
och egenskaper.
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Anläggningen är byggd av komponenter levererade av
CTC Professional avsedda för detta system, eller med
komponenter från annan leverantör, med motsvarande
tekniska data och egenskaper.

Återbesök i slutet av 1:a värmesäsongen (dock senast 12
månader efter driftsättning).
•
Kontrollera drifttryck på köldbärarsidan. Vid stor avvikelse
bör läcksökning ske.
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Anläggningen är konstruerad och byggd enligt
CTC Professionals systemlösning.
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Kontrollera drifttryck på värmesystemet och fyll på vid
behov. Läcksökning bör ske vid stor avvikelse.
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Garantiserviceprogram

•

Installationen är utförd enligt produktens installations- och
skötselanvisning.

•

Stäng av värmepumpen. Rensa alla filter och spola ur
eventuellt slam ur arbetstanken.

•

Driftsättningen är utförd enligt driftsättningsprotkoll och är
signerad.

•

Fyll på värmesystemet vid behov.

•

•

Inställningsprotokoll är ifyllt.

Kontrollera larmlogg. Anteckna eventuella larm i inställningsprotokollet, samt åtgärda orsakerna till larmen.

•

Kontroll av drifttider och antal starter. Sök orsak om de ej är
rimliga.

•

Jämför inställningsprotokoll mot display, fråga kunden om
anledning till ändringar.

•

Gå igenom de frågeställningar som kunden kan ha.

Återbesök inom 1 månad
•
Kontrollera drifttryck på köldbärarsidan. Vid stor avvikelse
bör läcksökning ske. Töm eventuella luftningskärl på köldbäraren.
•

Kontrollera temperaturdifferens mellan värmepumpens kalla
och varma sida samt eventuell hetgaskrets, justera pumphastigheten om den ej är korrekt.
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Nästan 100 år av erfarenhet och innovation.
CTC är en av Europas ledande tillverkare av värmeprodukter som arbetar aktivt
för ett hållbart och fossilfritt samhälle. Rötterna går tillbaka till 1923 då vi började
värma svenska hem. De flesta känner till våra gröna pannor som gett värme åt
miljoner hushåll över hela Europa. Vi var först med värmepannor med inbyggd
varmvattenberedning och vi var först med att lansera värmepumpar för luft/vatten.
Det är därför ingen överdrift att säga att vi utvecklat branschen.

CTC Professional står för trygghet, kvalitet och hållbarhet!

CTC Professional, Näsvägen 8, 341 26 Ljungby
Tel.: +46 372 88 000 - ctcpro@enertech.se - www.ctcprofessional.se
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Nu lanserar vi även ett nytt sortiment fastighetsvärmepumpar, CTC Professional.
När du investerar i en värmepump från CTC Professional kan du vara trygg i att
du installerar en av marknadens mest pålitliga och långlivade värmepumpar.

