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W A R U N K I  G W A R A N C J I :  

  

1. Firma JOTAFAN (gwarant) zapewnia, że sprzedany towar, na który została udzielona gwarancja, jest dobrej jakości. 

2. Okres gwarancji na wymienione urządzenie wynosi 24 miesiące od daty, nie dłużej jednak, niż 36 miesięcy od daty 

produkcji. Gwarancja jest ważna tylko po przedłożeniu dowodu zakupu. 

3. Wszelkie wady i usterki objęte niniejszą gwarancją i stwierdzone w okresie gwarancji zostaną usunięte bezpłatnie. 

4. Okres gwarancyjny zostaje przedłużony o czas, w jakim urządzenie znajdowało się w naprawie. 

5. W przypadku stwierdzenia usterki, należy dostarczyć wadliwe urządzenie na własny koszt do gwaranta,  

tj. 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 9. 

6. Naprawa gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu. 

7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i elektrycznych wynikłych z zainstalowania i użytkowania urządzenia 

niezgodnie z instrukcją oraz obowiązującymi przepisami, dołączenia urządzenia do instalacji niesprawnej technicznie lub 

nie spełniającej aktualnie obowiązujących przepisów, nie posiadającej wymaganych przepisami okresowych badań 

kontrolnych. Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń powstałych w wyniku zjawisk losowych takich jak: pożar, przepięcia 

w sieci energetycznej, wyładowania atmosferyczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił 

wyższych. 

8. Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak 

zarysowania, zabrudzenia, wytarcie napisów, itp. 

9. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku dokonania napraw, zmian konstrukcyjnych, przeróbek i innej ingerencji 

w urządzenie. 

10. Gwarant naprawi urządzenie w terminie możliwie krótkim, nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty otrzymania 

urządzenia. W przypadku niemożności naprawy urządzenia w tym terminie zostanie ono wymienione na inne, sprawne 

technicznie. 

11. Gwarancja jest ważna wyłącznie wówczas, gdy urządzenie zostanie zainstalowane i uruchomione przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia za zakresu prac w dziedzinie elektryki i elektromechaniki, a także gdy urządzenie zostanie 

dołączone do sieci elektrycznej zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami, posiadającej ważne badania i pomiary 

kontrolne, a także posiadającej zabezpieczenia przeciwprzepięciowe (przynajmniej dwa stopnie zabezpieczeń: B i C), 

przeciwporażeniowe i inne, wymagane przepisami oraz szczegółowymi dokumentami, np. dokumentacją techniczno –

ruchową urządzeń, zapewniające bezpieczeństwo pracy sieci elektrycznej i dołączonych urządzeń. Obiekt, w którym 

zostanie zainstalowane urządzenie musi spełniać wymagania bezpieczeństwa oraz posiadać stosowne zabezpieczenia, 

np. instalację ochrony odgromowej. Nie spełnienie tych wymogów zwalnia gwaranta od wszelkiej odpowiedzialności za 

urządzenie i skutki wynikłe z jego pracy. 

12. Wykonanie wszelkich czynności związanych z prawidłową eksploatacją urządzenia, w tym czynności serwisowych oraz 

badań kontrolnych instalacji elektrycznej przewidzianych w instrukcji użytkowania należy do obowiązków Nabywcy i jest 

przeprowadzane na jego koszt. 

13. W przypadkach, gdy usunięcie wady nie jest możliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami Gwarant może wymienić 

urządzenie na wolne od wad lub zwrócić Nabywcy kwotę uiszczoną za urządzenie w dniu zakupu. 

14. Nabywca ponosi koszt naprawy oraz uszkodzonych podzespołów wynikających z przyczyn, za które Gwarant nie ponosi 

odpowiedzialności. 

15. Nabywca oświadcza, że wraz z urządzeniem otrzymał niniejszą gwarancję oraz instrukcję użytkowania urządzenia, 

zapoznał się z nią i został poinformowany o konieczności stosowania się do niej.  

16. Gwarant może zażądać od Nabywcy okazanie dokumentu stwierdzającego wykonanie montażu regulatora i wymaganych 

niniejszą instrukcją czynności serwisowych przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Nie okazanie takiego 

dokumentu powoduje utratę praw gwarancyjnych. 

17. We wszelkich sprawach nie uregulowanych powyżej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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Zasady serwisowania urządzeń systemu sterowania mikroklimatem  

oraz ich instalacji elektrycznej 

 

Regulatory systemu JOTAFAN są zespołem urządzeń elektrycznych i elektronicznych połączonych ze sobą 

instalacją elektryczną i magistralą przesyłu danych. Jest to system o wysokim stopniu zaawansowania tech-

nicznego. 

Aby system pracował poprawnie i niezawodnie – musi być okresowo serwisowany.  

 

Brak regularnego serwisowania systemu może doprowadzić do jego uszkodzenia co może być 

przyczyną awarii systemu i śmierci zwierząt! 

Okresowe serwisowanie jest obowiązkowe. Nieprzestrzeganie terminów serwisowania powoduje utratę 

gwarancji na system.  

Serwisowanie powinno być przeprowadzone przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia. 

 

Niektóre czynności serwisowe mogą wykonać osoby nie posiadające takich uprawnień. 

Czynności te zostaną zaznaczone dopiskiem. (UŻYTKOWNIK) 

Poniżej przedstawiono rodzaj i warunki prac serwisowych a także okres ich powtarzania. 

 

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji należy: 

A. Dokonać oględzin systemu, a w szczególności: 

— Sprawdzić zgodność wykonanych połączeń ze schematami elektrycznymi. 

— Sprawdzić zgodność doboru parametrów aparatów elektrycznych z danymi na schematach. 

— Sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych, a w szczególności: dołączenie przewodów i kabli do 

zacisków urządzeń (regulatory, silniki, gniazda przyłączeniowe, itd.) i aparatów elektrycznych (wyłączniki 

różnicowo-prądowe, wyłączniki nadmiarowo-prądowe, wyłączniki przeciążeniowe, lampki sygnalizacyjne, 

itd.). Sprawdzić dokręcenie śrub zacisków oraz pewność osadzenia przewodów w zaciskach (brak luźnych 

przewodów, brak izolacji przewodów w zacisku, itp.). 

— Sprawdzić poprawność elektrycznego i mechanicznego połączenia czujnika temperatury z regulatorem. 

Sprawdzić, czy położenie czujnika jest właściwe (czy zwierzęta nie mają do niej łatwego dostępu, czy 

położenie czujnika jest zgodne z zaleceniami producenta). 

 

Zła jakość połączenia czujnika z regulatorem, lokalizacja czujnika, i inne mogą spowodować 

awarię systemu i doprowadzić do śmierci zwierząt! 

— Sprawdzić szczelność puszek połączeniowych (puszki powinny być w stopniu szczelności co najmniej IP35, 

wieka powinny być poprawnie osadzone i dokręcone wszystkimi śrubami), sprawdzić dokręcenie przepustów 

izolacyjnych. 

— Sprawdzić osadzenie osłon zacisków silników wentylator oraz dokręcenie zamocowanych w nich przepustów. 

Wyjąć korki zaślepiające otwory odprowadzające wilgoć z wnętrza obudowy. 

— Sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych w obudowie serwomotoru napędu wlotów powietrza. Osadzić 

pokrywę i sprawdzić, czy otwory odprowadzające wilgoć znajdują się z dołu obudowy. Jeżeli nie są z dołu – 

należy je trwale zaślepić i wykonać dwa nowe (o średnicy ok. 2 mm) w najniższym punkcie pokrywy Otwory 

powinny być oddalone od siebie o co najmniej 15 mm. Pokrywę dokręcić wszystkimi śrubami. 

—  Sprawdzić poprawność zamocowania i urządzeń i aparatów (brak poluzowania, itp.). 

—  Sprawdzić stan obudów urządzeń i aparatów (brak uszkodzeń mechanicznych, itd.). 

B. Wykonać elektryczne badania i pomiary kontrolne zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

a w szczególności: 

— Sprawdzić ciągłość obwodów ochronnych i połączeń wyrównawczych. 

— W przypadku zasilania z sieci typu TN-C-S sprawdzić, czy punkt rozdziału przewodów N oraz PE jest 

skutecznie uziemiony. 

— Wykonać pomiary rezystancji izolacji. 
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— Wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

 
  Elektryczne badania i pomiary kontrolne należy wykonywać co rok! 

C.  Sprawdzić poprawność pracy systemu, a w szczególności: 

— Działanie układów pomiaru temperatury i poprawność wskazań temperatury przez regulatory. 

— Działanie instalacji alarmowej i zadziałanie alarmu przy sytuacjach alarmowych. Należy wywołać te sytuacje 

(wyłączenie napięcia zasilania systemu i systemu alarmowego, przekroczenie przez temperaturę progów 

alarmowych, pozostałe sytuacje są opisane w instrukcji obsługi sterownika) i sprawdzić, czy alarm skutecznie 

zadziała. 

— Działanie poszczególnych sekcji wentylacyjnych. 

— Działanie automatyki podawania paszy (należy zwrócić uwagę na kierunek obrotów tzw. „żmijek” 

paszociągów), sprawdzić działanie wyłączników krańcowych w obwodach dozowania paszy. 

— Pracę zespołu napędów wlotów (zaprogramowanie w sterowniku zakresu ruchu wlotów, zadziałanie 

wyłączników krańcowych w obwodzie serwomotoru, itd.). 

— Działanie nagrzewnic. 

— Działanie oświetlenia. 

— Działanie innych urządzeń i instalacji systemu. 

— Zmierzyć miernikiem cęgowym prąd pobierany przez każdy z wentylatorów i wykonać nastawy progów 

zadziałania wyłączników termicznych. 

— Sprawdzić zadziałanie wyłączników różnicowo-prądowych poprzez wciśnięcie przycisku TEST na panelu 

wyłącznika.  

 

Jeżeli jakikolwiek element systemu nie zadziała należy go bezwzględnie wymienić na inny, 

sprawny i wykonać ponownie badania i testy. 

—  Sprawdzić stan ochronników przeciwprzepięciowych. Okienko na panelu wkładki ochronnika powinno mieć 

kolor oznaczający „ochronnik sprawny”; najczęściej jest to kolor zielony. Jeżeli kolor okienka oznacza 

„ochronnik uszkodzony” (kolor czerwony) należy bezwzględnie wymienić wkładkę na sprawną. 

 

Praca systemu bez sprawnych ochronników przeciwprzepięciowych grozi jego awarią, 

a w konsekwencji śmiercią zwierząt! 

—  Sprawdzić działanie innych elementów systemu zgodnie z ich szczegółowymi instrukcjami obsługi. 

—  Dokonać przeszkolenia Użytkownika systemu w zakresie użytkowania i serwisowania. 

 

Czynności okresowe: 

Codziennie: 

— Skontrolować wzrokowo poprawność pracy systemu (pracę wentylatorów, wskazania temperatury, itd.). 

(UŻYTKOWNIK) 

— Sprawdzić działanie instalacji alarmowej i zadziałanie alarmu przy sytuacjach alarmowych. Należy wywołać 

te sytuacje (wyłączenie napięcia zasilania systemu i systemu alarmowego, przekroczenie przez temperaturę 

progów alarmowych, pozostałe sytuacje są opisane w instrukcji obsługi sterownika) i sprawdzić, czy alarm 

skutecznie zadziała. (UŻYTKOWNIK) 

— Sprawdzić stan ochronników przeciwprzepięciowych. Okienko na panelu wkładki ochronnika powinno mieć 

kolor oznaczający „ochronnik sprawny”; najczęściej jest to kolor zielony. (UŻYTKOWNIK) 

Jeżeli kolor okienka oznacza „ochronnik uszkodzony” (kolor czerwony) należy bezwzględnie wymienić 

wkładkę na sprawną. Czynność tą może wykonać tylko osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 

elektryczne. 
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Co jeden miesiąc: 

—  Sprawdzić zadziałanie wyłączników różnicowo-prądowych poprzez wciśnięcie przycisku TEST na panelu 

wyłącznika. (UŻYTKOWNIK) 

 

 

Jeżeli wyłącznik nie zadziała należy go bezwzględnie wymienić na inny, sprawny i wykonać jego 

pomiary zgodnie z przepisami. Czynność tą może wykonać tylko osoba posiadająca wymagane 

przepisami uprawnienia elektryczne. 

 

Praca systemu bez sprawnych ochronników grozi jego awarią a w konsekwencji śmiercią 

zwierząt! 

 

— Wykonać wszystkie czynności obsługi codziennej 

 

Co jeden rok:  

— Należy wykonać wszystkie czynności określone w punktach A., B., C.  

— Wykonać wszystkie czynności obsługi codziennej 

 

Ponadto należy szczególnie starannie sprawdzić dokręcenie śrub zacisków połączeń przewodów i kabli 

z urządzeniami i aparatami elektrycznymi. Ze względu na zjawisko „płynięcia” metali następuje samoistne 

poluzowanie się połączeń, które należy dokręcić. 

 

Czynność tą może wykonać tylko osoba posiadająca wymagane przepisami uprawnienia elektryczne.  

 

 


