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INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA 
Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa (dalej „DTR”), będąca równocześnie 

Instrukcją Obsługi i Eksploatacji stanowi podstawowe źródło informacji dla  Użytkownika o 

budowie, przeznaczeniu, bezpiecznej obsłudze i warunkach pracy urządzenia.  

 

Każdy użytkownik przystępujący do instalowania i eksploatacji „Szafy 

termoizolowanej zewnętrznej 24U, 19", STZK 1343/635/998 z 

klimatyzatorem 1100W" powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą 

dokumentacją techniczno-ruchową, sprawdzić stan techniczny urządzenia, 

jego wyposażenie i kompletność oraz upewnić się, że nie uległo ono 

uszkodzeniu lub zdekompletowaniu podczas transportu i magazynowania. 

W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Producenta w celu 

uzyskania dodatkowych wyjaśnień. Wskazówki dotyczące sposobu 

użytkowania pozwolą zmniejszyć ryzyko awarii oraz uniknąć kosztów 

wynikających z nieumiejętnego posługiwania się urządzeniem. 

Szafę należy przewozić, przechowywać i instalować wyłącznie w pozycji 

pionowej – zgodnie z oznaczeniami na opakowaniu i obudowie. 

Wszelkie uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego sposobu transportu szafy 

lub jej rozładunku i przechowywania nie są objęte gwarancją i roszczenia 

z tego tytuł nie będą rozpatrywane przez firmę Cyberteam. 

Podłączenie elektryczne winno byś dokonane wyłącznie przez osobę 

posiadającą wymagane uprawnienia, zgodnie z opisem w pkt. „Podłączenie 

elektryczne” niniejszej DTR.  

 

Ostrzeżenia, nakazy oraz zakazy rozpoznać można po określonych symbolach: 

  

OSTRZEŻENIA - informują o możliwości wystąpienia poważnych konsekwencji (zdarzeń 

niepożądanych, urazów a nawet śmierci) dla Operatora bądź innych osób. 

Wymogi dotyczące znaków  
        - Kształt 

        - Kolor tła  

        - Obramowanie 

        - Symbol lub tekst 

 

- trójkątny 

- żółty 

- czarne 

- czarny 

 

NAKAZY – wyznaczają obowiązkowe zachowania, bądź też stosowanie określonych w nich 

środków ochronnych lub zabezpieczeń. 

Wymogi dotyczące znaków  
        - Kształt 

        - Kolor tła  

        - Obramowanie 

        - Symbol lub tekst 

 

- okrągły 

- niebieski 

- brak 

- biały 

 

ZAKAZY – zabraniają określonych zachowań, bądź też podejmowania określonych w nich 

działań lub czynności. 

Wymogi dotyczące znaków   



- Kształt 

- Kolor tła  

- Obramowanie i przekreślenie 

- Symbol  lub tekst 

- okrągły 

- biały 

- czerwone 

- czarny 

 

 

PRZEZNACZENIE SZAFY 
Przeznaczeniem szafy jest: 

1. ochrona znajdujących się w niej urządzeń przez szkodliwym oddziaływaniem 

zewnętrznych czynników środowiskowych ; 

2. ochrona przed nieuprawnionym dostępem oraz działaniem - w tym niszczącym - ze strony 

osób postronnych; 

3. umożliwienie montażu urządzeń grzewczych, zapewniających właściwe warunki 

temperaturowe, wymagane przez montowane w niej urządzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

Po otwarciu opakowania należy obejrzeć urządzenie i sprawdzić czy zestaw 

jest kompletny i nieuszkodzony. Szczególnie ważne jest sprawdzenie czy do 

urządzenia dołączono „Instrukcję Instalacji i Obsługi” oraz „Kartę 

Gwarancyjną”. Bez Karty Gwarancyjnej ewentualne naprawy będą 

realizowane odpłatnie 

 

BEZWZGLEDNIE NIE WOLNO podłączać zasilania do szafy do przed 

przystąpieniem do jej posadowienia, jak również podczas montażu i 

podłączania w niej urządzeń elektrycznych. Zasilanie winno być podłączone 

po posadowieniu szafy, zamontowaniu w niej urządzeń i sprawdzeniu 

poprawności wykonanych połączeń - w tym uziemienia. 

 

Klimatyzator winien zawsze funkcjonować/pracować w sposób opisany w 

Instrukcji Obsługi Producenta – załączonej do niniejszej DTR. Jeżeli podczas 

użytkowania zacznie on funkcjonować w  inny niżeli opisany tam sposób - 

należy go niezwłocznie wyłączyć, odłączyć zasilanie  i skontaktować się z 

Serwisem. 

 

ZABRONIONY jest montaż, dokonywanie przyłączeń elektrycznych oraz 

instalacja wyposażenia i obsługa szafy w stanie po użyciu  alkoholu, 

narkotyków bądź innego podobnie działającego środka oraz lekach które 

spowalniają reakcje organizmu lub zawierają przeciwwskazania co do obsługi 

maszyn i urządzeń po ich zażyciu. 

 
ZABRANIA SIĘ DOKONYWANIA  MODYFIKACJI  URZĄDZENIA  

Wszelkie modyfikacje, bądź próby modyfikacji,  prowadzą do utraty Gwarancji i 

wyłączają odpowiedzialność Producenta 



DANE TECHNICZNE  
 

Wymiary, waga, obciążalność 
1. Wymiary zewnętrzne szafy/wewnętrzne użytkowe komory : 

 Wysokość -  1342,6/1156mm 

 Szerokość -  635/606 mm 

 Głębokość - 635/556mm/(997,5mm - wymiar uwzględnia klimatyzator z 

osłonami) 

2. Waga  -  łącznie 77 kg, tj.: 35kg ( szafa bez dodatkowego wyposażenia) oraz 42 kg 

klimatyzator 

3. maksymalne obciążenie przy równomiernym obciążeniu szyn „rack”  

 400kg  

4. Stopień ochrony IP 56,  zgodnie z normą PN-EN 60529:2003 

5. Stopień ochrony IK 10 PN-EN 50102:2001 AC 2011 ( PN-EN-62226:2002) 

 

Materiały/podzespoły – parametry techniczne 
1. Profile mocujące – aluminium PA-11 

 stelaż (dolny i górny) do mocowania szyn „rack” - 32x41x2mm   

  szyny „rack”       - 30,5x32,5x25x12,52mm 
 

2. Ściany boczne, płaszczyzny drzwi, dach wewnętrzny, dach poszycie zewnętrzne – blacha 

aluminiowa - 2 mm; (PA-11)  

Aluminium PA 11, z którego wykonana jest konstrukcja cechuje się: 

 wysoką odpornością na korozję, w tym w warunkach morskich i 

atmosferach przemysłowych, 

 dobrą wytrzymałością na rozciąganie, 

 wysoką wytrzymałością zmęczeniową, 

 prawie trzykrotnie niższą waga niżeli stal S235 o tej samej grubości 
 

3. Cokół do mocowania szafy – aluminium PA-11 (wyposażenie dodatkowe) 

 blacha aluminiowa (gięta i profilowana)  - 2 mm 
 

4. System zamknięcia: 

a. zawiasy metalowe z zatopionymi śrubami – 3 szt.  

b. klamka mosiężna z zamkiem - uruchamiająca trzypunktowy system ryglujący, 
 

5. Uszczelka polimerowa 

a) wysokiej odporności odporność na ozon, utlenianie i kwasy 

b) niskim odkształceniu stałym 

c) temperaturze pracy od -29 do +66 st. C 
 

6. Izolacja termiczna całej komory – grubości 20mm, przewodność cieplna (dla temperatury 
0C) λ≤0,036 [W/m2 K] 

Wykończenie powierzchni 
1. Płaszczyzny ścian i drzwi -  aluminium malowane proszkowo (kolor RAL7035); 

2. Płaszcz wewnętrzny dachu - aluminium malowane proszkowo (j.w.) 

3. Farba typu IGP-DURA®pol 68  



Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian dot. wykończenia powierzchni. 

 

WYPOSAZENIE STANDARDOWE 
1. Klimatyzator  typu CV011002208000; 1100W (L35/35) (inny - na zamówienie) 

 Napięcie zasilania 230V AC 50-60Hz (na zamówienie - 380V AC) 

 Pobór mocy 650W (dla klimatyzatora 1100W) 

 Moc chłodzenia: 

i. dla L350C/L350C -  1100W  

ii. dla L350C /L500C – 840W 

 ustawiona temperatura wewnątrz szafy +350C 

 

 Użytkownik nie ma możliwości samodzielnej zmiany ustawionej temperatury. 

Inne nastawy temperatury – w zakresie od 25 do 45 st. C – winny być zgłoszone 

w trakcie składania zamówienia. 

 czynnik chłodzący - R134a (Tetrafluoroetan) przyjazny dla środowiska. Obwód  w 

którym znajduje się czynnik jest całkowicie uszczelniony.  

 Wewnętrzny obieg powietrza w szafie wewnętrzny oddzielony od obiegu 

zewnętrznego. 
 

2. Termostat KTS-011; bimetaliczny; załączający klimatyzator gdy temperatura przekroczy 

zadaną na nim wartość 

   maksymalne napięcie zasilania - 250 V AC  

   maksymalny pobór prądu - 10 A  

   zakres ustawiania temperatur - 0 °C - 60 °C  

   temperatura pracy : -20 °C - 80 °C  

   klasa szczelności - IP20 

3. System odprowadzania skroplin :  

i. element osuszająco-dekompresyjny zamocowany w płycie podłogowej 

szafy – zapewnia stopień ochrony komory na poziomie IP 66 
 

4. Izolacja termiczna komory, o  grubości 20mm;   
 

5. Szyny „rack” oraz  stelaże  do montażu szyn 
 

6. Sufit wewnętrzny – izolowana od wewnątrz płyta usytuowana pod dachem 

właściwym/zewnętrznym - umożliwia wytworzenie „komory powietrznej” stanowiącej 

dodatkową izolację i w połączeniu z izolacja wewnętrzną komory zabezpiecza przez 

ewentualnymi skroplinami powstającymi na dachu komory 
 

7. Płyta podłogowa z  możliwością demontażu -  zabezpiecza przy wykorzystaniu 

dedykowanej uszczelki - otwór prowadzący do cokołu, umożliwiając jej zamocowanie do 

cokołu lub studni kablowej oraz ułatwiając wprowadzanie kabli do komory szafy.  
 

8. Dwa natrasowane, eliptyczne otwory (do wybicia) o wymiarach 220x90mm, 

umożliwiające zamontowanie przepustów wielotorowych (wyposażenie dodatkowe)  



 

Przy składaniu zamówienia istnieje możliwość wycięcia lub natrasowania w 

podłodze szafy otworów o pożądanych średnicach i kształtach. 

 

9. Drzwi: 

a. standardowo pełne, jednoskrzydłowe; 

b. zamocowane na zawiasach otwieranych o 180º stopni, na lewą stronę (na 

zamówienie – na stronę prawą) 

c. zamykane za pomocą zabezpieczanej kluczem klamki - z wkładką, uruchamiającą 

trzypunktowy system ryglowania;  

 

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 
1. Konstrukcję szafy stanowi obudowa wraz z zamocowanymi do niej sufitem 

wewnętrznym, płytą podłogową oraz prowadnicami umożliwiającymi montaż i 

ustawienie pożądanego rozstawu szyn „rack”. W profilach znajdują się otwory 

technologiczne, zapewniające zarówno pożądany montaż prowadnic, jak i urządzeń, co 

umożliwia:  

 dowolne tworzenie pożądanej konstrukcji/stelaża „rack” bez wpływu na ryzyko 

osłabienia całej konstrukcji nośnej. Zastosowane szyny dolne i górne umożliwiają 

regulacje rozstawu szyn „rack” po 148,5mm z każdej strony (co 13,5mm); 

 swobodny dostęp do wnętrza szafy i bardzo dużą swobodę w zakresie aranżacji i 

wykorzystania jej wnętrza; 

 zamontowanie szafy do postumentu, cokołu 600x600mm- do wykorzystania z którym 

została przewidziana. Istnieje możliwość zamontowania szafy do studni 

telekomunikacyjnej lub postumentu betonowego; 

 zapewnienie chłodzenia i wymuszonego obiegu powietrza wewnątrz obudowy – 

poprzez zastosowanie klimatyzatora - co zapobiega tworzeniu się tzw. „ognisk 

cieplnych” i umożliwia skuteczne chłodzenie wnętrza obudowy i zamontowanych w 

niej urządzeń; 

 zabezpieczenie wnętrza komory przed wahaniami temperatury oraz zbyt niskimi 

temperaturami - poprzez zastosowanie ocieplenia ścian, sufitu i podłogi komory 

wewnętrznej, co umożliwia stworzenie pożądanych warunków dla zamontowanych 

urządzeń; 

 zapewnienie  stopnia ochrony przed wnikaniem obcych ciał stałych i cieczy na 

poziomie IP 56; 

 zapewnienie stopnia ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi na 

poziomie IK 10; 

 zapewnienie ciągłości obwodu dla całej konstrukcji – możliwość uziemienia całej 

konstrukcji poprzez zamocowanie do dedykowanego cokołu lub do punktu 

uziemiającego;  

 zastosowanie dodatkowych, różnorodnych akcesoriów (cokoły półki, panele krosowe, 

prowadnice kabli, listwy, ogrzewacze, wentylatory – dostępne u Producenta). 

2. Drzwi oraz ściany boczne - wykonane z blach aluminiowych. W drzwiach szafy 

zamontowany jest zamek, wyposażony w klamkę, zamykany kluczem z ryglowaniem 

trzypunktowy - system ryglowania usytuowany w komorze szafy. W drzwiach  lub 

ścianach bocznych istnieje możliwość wykonania otworów pod zamocowanie 



dodatkowych dławic służących do dodatkowych wprowadzeń kabla (np. czujników 

zewnętrznych, zasilania zewnętrznego, itp.). 

3. Wnętrze szafy – na życzenie klienta i w miejscach z nim uzgodnionych istnieje możliwość 

zamontowania opraw oświetleniowych załączanych włącznikami krańcowymi przy 

drzwiach lub ręcznie za pomocą włącznika, w sposób nie naruszający parametrów 

deklarowanych przez Producenta. 

4. Szafa dostarczana jest w postaci zmontowanej - na palecie. 

 

Szafę należy przewozić, przechowywać i instalować wyłącznie w pozycji 

pionowej – zgodnie z oznaczeniami na opakowaniu. 

 

5. Zastosowane rozwiązania, waga oraz sztywność umożliwiają  przenoszenie/przewożenie  

obudowy (bez dodatkowego obciążenia) w sposób ogólnie stosowany bez konieczności 

stosowania szczególnych punktów mocowania. Przenoszenie ręczne lub mechanicznie za 

pomocą pasów parcianych w sposób zapobiegający uszkodzeniu powłoki lakierniczej. 

6. Materiały zastosowane przy konstrukcji oraz w procesie produkcji  szafy zgodne są z 

Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/65/UE. 

7. Dane do obliczania mocy oddawanej przez powierzchnie obudowy 

 Skuteczna, emitująca moc powierzchnia obudowy (szafa wolnostojąca z każdej 

strony, zgodnie z IEC 60 890) – 3,633m2 

 Współczynnik przepływu ciepła dla blachy aluminiowej – 200W/m2K  

Obliczenia zgodnie z wzorem P=K x A x (Twew-Tzew), gdzie:  

 P – moc oddawana przez powierzchnię szafy 

 K- współczynnik przepływu ciepła dla zastosowanego materiału przy 

powietrzu statycznym  

 

Należy uwzględnić również współczynnik zastosowanej izolacji – patrz 

„Materiały/podzespoły – parametry techniczne” - pkt. 6. 
 

 A – emitująca moc (skuteczna) powierzchnia szafy 

 Twew – temperatura pożądana wewnątrz szafy 

 Tzew-  temperatura zewnętrzna (otoczenia) 

 

MONTAŻ SZAFY, WPROWADZENIE PRZEWODÓW, 

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE ORAZ OBSŁUGA 
 

Warunki montażu szafy 
Szafę należy ustawić i zamocować w sposób pewny na wypoziomowanym podłożu o 

odpowiedniej wytrzymałości/nośności, dostosowanej do ciężaru i wielkości szafy, tj. wylewce 

fundamentowej, studni telekomunikacyjnej lub dedykowanym cokole o wymiarach 600x600mm 

- odpowiednio wystabilizowanym. Do zamocowania szafy służą otwory znajdujące się w jej 

cokole. Montaż szafy możliwy jest po odkręceniu i wyjęciu płyty podłogowej.  

 

W trakcie prac montażowych wykonywanych po zdemontowaniu płyty 

podłogowej należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić uszczelki 



znajdującej się na podłodze szafy (dookoła otworu zabezpieczanego płyta 

podłogową). 

W czasie montażu podłączyć należy przewód/taśmę uziemiającą. Zalecane jest aby 

dookoła posadowionej szafy wykonać elewację o szerokości min.30cm, umożliwiającą odpływ 

wody w kierunku „od szafy”. 

 

Przy montażu szafy zalecane jest zachowanie odległości odpowiednio: 

 1000mm od tylnej ściany - pionowej 

 800 mm od górnej ściany - poziomej  

w celu zapewnienia prawidłowego przepływu powietrza w obiegu 

„zewnętrznym” klimatyzatora. 

 

Szafa nie może być montowana w strefach zagrożonych wybuchem. 

 

Przed pierwszym uruchomieniem szafy należy bezwzględnie przeprowadzić 

badanie ciągłości połączeń ochronnych oraz próbę wytrzymałości izolacji 

elektrycznej zgodnie z wymogami dyrektywy LVD. 

 

Wprowadzenie przewodów 
Wszelkie przewody zasilające, światłowody oraz ewentualne rury osłonowe winny być 

wprowadzone przez przepusty wielootworowe o pożądanym IP.  

 

Jeżeli szafa na utrzymywać zadeklarowany przez Producenta poziom odporności 

na wnikanie ciał stałych i cieczy (tzw. JP) należy stosować przepusty 

wielootworowe bądź dławnice o poziomie IP deklarowanym przez Producenta dla 

szafy. 

Po wprowadzeniu przewodów/światłowodów/rur do wnętrza szafy należy bezwzględnie 

sprawdzić szczelność w miejscu ich przejścia przez przepust uszczelniający.  

 

Ewentualne nieszczelności skutkować mogą napływem wilgotnego powietrza do 

wnętrza szafy, a tym zmniejszeniem skuteczności chłodzenia, a nawet 

uszkodzeniem zainstalowanych w szafie urządzeń. 

W przypadku stwierdzenia nieszczelności należy je wyeliminować np. poprzez dobór 

właściwego przepustu wielootworowego, a w ostateczności zastosowanie uszczelniacza 

elastycznego. 

 

Wszelkie rury osłonowe wprowadzone do wnętrza szafy winny być również 

bezwzględnie uszczelnione w miejscach wyprowadzenia z nich przewodów (w 

szafie). 

 

Podłączenia elektryczne 
 Klimatyzator zamontowany w szafie przystosowany jest do  zasilania prądem o napięciu  

230V AC, 50-60Hz i pobiera maksymalną moc 650W.  Został on wyposażony w przewód 

przyłączeniowy – 3x2,5mm – którego kolorystyka żył jest zgodna z  Normą PN-HD 308 S2:2007. 



Klimatyzator podłączony został do termostatu KTS-011, do którego winien zostać 

podłączony jeden z przewodów zewnętrznego zasilania. Podłączenie elektryczne winno zostać 

dokonane zgodnie z instrukcją dotyczącą podłączania termostatu (w załączeniu). 

Ewentualne podłączenie i ustawienie dodatkowego „Zestawu grzejnego” wykonane winno 

zostać zgodnie z wymogami opisanymi w dotyczącej go dokumentacji. 

  

Zasilanie winno zostać podłączone po zamontowaniu wszelkich dodatkowych 

urządzeń i sprawdzeniu poprawności wykonanych połączeń, w tym uziemienia. 

Zawsze należy odłączyć zasilanie szafy,  gdy mają być wykonywane jakiekolwiek 

czynności związane z konserwacją, naprawami bądź podłączaniem urządzeń 

elektrycznych. 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa instalacja elektryczna szafy  winna być ona 

podłączona do sieci zasilającej z uziemieniem. 

Przed przyłączeniem urządzenia do sieci zasilającej należy zweryfikować jej 

parametry (napięcie i częstotliwość), które zgodnie winny być z informacjami 

znajdującymi się w niniejszej DRT oraz na tabliczce znamionowej 

klimatyzatora.   

 

Zalecane jest stosowanie  dodatkowych zabezpieczeń przeciwprzepięciowych 
w celu ochrony urządzenia przed ewentualnymi skutkami przepięć występujących 

w instalacjach. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe stanowią skuteczną ochronę 

przed przypadkowym podaniem na urządzenie napięć wyższych, niż znamionowe. 

Uszkodzenia spowodowane podaniem napięć wyższych niż przewiduje niniejsza 

instrukcja, nie podlegają naprawie gwarancyjnej. 

 
 

Obsługa klimatyzatora 

 

Szafa wyposażona jest w klimatyzator, którego Instrukcja obsługi dołączona jest 

do niniejszej dokumentacji. 

Istnieje możliwość wyposażenia szafy w klimatyzator o mocy uzgodnionej z 

Klientem w trakcie składania zamówienia na szafę. W związku z powyższym 

w zakresie dotyczącym parametrów oraz obsługi klimatyzatora pierwszeństwo w 

stosowaniu ma instrukcja klimatyzatora dołączona do niniejszej Dokumentacji 

Techniczno-Rozruchowej. 

 

 

Należy bezwzględnie zapoznać się z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI 

KLIMATYZATORA i postępować zgodnie z jej zaleceniami. 

W aspekcie obsługi i konserwacji zamontowanego w szafie klimatyzatora 

zalecenia zawarte w instrukcji jego Producenta maja pierwszeństwo w stosunku 

do zaleceń niniejszej Dokumentacji. 

Nigdy nie uruchamiaj klimatyzatora, jeśli stwierdzono wyciek płynu 

chłodzącego. Jeśli na urządzeniu - od wewnątrz lub na zewnątrz -  znajdują się 

ślady oleju/płynu, co wskazywać może również na utratę płynu chłodzącego, 

należy dokładnie sprawdzić, czy sprzęt nie jest fizycznie uszkodzony i 

skontaktować się z naszym działem handlowym/Serwisem. 

Unikaj zatrzymań i natychmiastowego restartu sprężarki. Przedział między 

zatrzymaniem, a następnym ponownym uruchomieniem powinien wynosić co 

najmniej 3 minuty. 



 

Należy bezwzględnie przestrzegać wartości parametrów przyłączania do sieci 

(napięcie i częstotliwość) zgodnie z informacjami na tabliczce znamionowej 

klimatyzatora oraz zapewnić zabezpieczenie zgodnie z informacjami na 

tabliczce znamionowej. 

 

Zastosowane rozwiązania zapewniają, że urządzenie ponownie podejmie 

funkcjonowanie po przywróceniu zasilania energią elektryczną - po przewie w 

zasilaniu. 

Jeżeli ze względów EMC urządzenie ma być włączone do istniejącego systemu 

wyrównania potencjałów, to do punktu przyłączeniowego wyrównywania potencjałów (punktu 

mocowania) przy klimatyzatorach naściennych można podłączyć przewód o większym 

znamionowym przekroju poprzecznym. 

Przewód ochronny w sieciowym przewodzie przyłączeniowym nie jest uznawany wg normy za 

przewód wyrównywania potencjałów. 
 

Klimatyzator posiada demontowane osłony chroniące urządzenie przed oddziaływaniem 

czynników atmosferycznych i niepożądanym  działaniem osób postronnych oraz zapewniające 

bezpieczeństwo użytkownikowi. W przypadku konieczności wykonania n/w czynności 

konserwacyjnych: 

L.p. Czynność do wykonania Częstotliwość 

1. Sprawdzenie czy: 

 wymiennik (skraplacz), kraty ochronne wentylatora są czyste, 

a brud nie przeszkadza w przepływie powietrza. 

 w trakcie pracy klimatyzatora  występują nietypowe dźwięki 

 przewód spustowy kondensatu  jest drożny. 

Co miesiąc  

 

UWAGA - Jeśli urządzenie pracuje w szczególnie zakurzonym środowisku lub jeśli 

doświadczenie  na to wskazuje, wymaga ono  częstszego czyszczenia. 

2. Sprawdzenie czy silniki wentylatora i inne elementy nie powodują 

nieprawidłowych wibracji lub nie wykazują objawów przegrzania 

Co sześć 

miesięcy 

 

3. Generalny przegląd urządzenia  na koszt Klienta - w fabryce 

producenta lub w centrach serwisowych autoryzowanych przez 

producenta. Konserwacja ta związana jest również z ewentualna 

odpowiedzialnością za uszkodzenia spowodowane wadliwym 

produktem 

Co 3 lata lub 

co 10.000 

godzin pracy 

4. Zalecana wymiana wentylatorów  po 40 000 

godzin pracy 

może zachodzić potrzeba ich demontażu, w związku z czym należy mieć na uwadze iż w 

urządzeniu występują: 

 

ostre krawędzie (np. lamele wymienników klimatyzatora) - kontakt z którymi 

może spowodować okaleczenia. Należy zachować szczególną ostrożność i 

stosować odzież i środki ochronne. 

 

ruchome części (np. wirnik wentylatora) - kontakt z którymi może spowodować 

okaleczenia lub poważne obrażenia. Do czynności serwisowych można 

przystępować dopiero po ich całkowitym zatrzymaniu. 



 

części, których temperatura powierzchni może być wysoka (np. wymienniki 

ciepła, grzałki, obudowa silnika itp.) - kontakt z którymi może spowodować 

oparzenia bądź inne obrażenia. Należy zachować szczególną ostrożność, 

stosować ubranie ochronne i podejmować czynności serwisowe dopiero, gdy 

ich temperatura spadnie poniżej 40°C. 

 

 

GWARANCJA 
Gwarancja na szafy produkowane przez „Cyberteam” Sp. z o.o. wynosi odpowiednio: 

 25 lat na korozję 

 5 lat na  uszczelki 

 Klimatyzator – gwarancja Producenta zgodnie z dołączaną dokumentacją, nie mniej 

niżeli 18 miesięcy 

Serwis pogwarancyjny realizowany jest bezterminowo 

 

UTYLIZACJA 
UWAGA 

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi 

odpadami z gospodarstw. Zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu jest zobowiązany do 

oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są min. 

przez sprzedawców hurtowych i detalicznych sprzętu oraz jednostki organizacyjne prowadzące działalność 

w zakresie odbierania odpadów. Informacje o postepowaniu ze zużytym zasilaczem uzyskać można u 

Producenta. 

 


