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Grosuplje, 01.04.2018 

 

            Proizvajalec v skladu s prilogo II.B Direktive 89/37 ES izdaja: 

IZJAVO PROIZVAJALCA 
Naziv izdelka: STRATOS HE 2500 BYP DX10 EC355 EG6 H50 

Tovarniška številka: /2018 

Številka naročila/ pogodba št./ po ponudbi št. : 

Proizvajalec izjavlja, da je zgoraj navedeni izdelek skladen s spodaj navedenimi odredbami, 

vendar ne sme biti dan v pogon dokler ni ugotovljeno, da je tudi stroj (sistem) v katerega  se 

izdelek vgrajuje skladen s spodaj navedenimi odredbami oziroma pravilniki 

 

• Direktivo 98/37/ES (Varnost strojev) in harmoniziranimi standardi: 
EN 292-1, EN 292-2, EN 294, EN 954, EN 563, EN 60204 

• Direktivo 2006/95/ES (Električna oprema konstruirana znotraj določenih napetostnih mej) in 
harmoniziranimi standardi: 
EN – 60335-1, EN-60335-2-80 

• Direktivo 2004/108/ES (Elektromagnetna združljivost) in harmoniziranimi standardi: 
EN 61800-3, EN 50081-1, EN-50082-1, EN61000-3-2, EN 61000-3-3 

• Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. List RS št. 42/15.5.2002 
  

Odgovorna oseba za skladnost  
Izdelka z odredbo o varnosti strojev                      Direktor: 
 

    Marko Štrubelj Marko Štrubelj 
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IZJAVA PROIZVAJALCA GLEDE TEHNIČNE USKLAJENOSTI S PROJEKTOM 

Proizvajalec izjavlja, da je projektirana naprava skladna z zahtevami projektne 

dokumentacije, tako tehnično, kot dimenzijsko. 

TEHNIČNI PODATKI 

Tip klimatske naprave: STRATOS HE 2.500 BYP DX10 EC355 

EG6 H50  

Pretok zraka (m3/h): Vdo= 2500, Vod=2500 

Pext (Pa): 350Pa 

Vrsta grelnika / Medij / Grelna moč (kW) CD/DX grelni register / R410A / 8,7kW 

Vrsta hladilnika / Medij / Moč (kW) DX / CD hladilnik / R410A /  9,4kW 

Tip ventilatorja / Proizvajalec / Premer 

kolesa (mm) / / Podatki ventilatorja 

EKAVENT K3G / EBM PAPST/ 350 / 

2500m3/h; 600Pa; 0,9kW / 400V 

Tip rekuperacije / Izkoristek (%)  Ploščni protični rekuperator /  92% 

Neto teža naprave (kg) 585kg 

Dimenzija naprave, dolžina×širina×višina 

(mm) 

2.700x1100x750 

Skupna priključna moč (kW) 6,5 + EG 

Napajanje 3f. 400V; 

50Hz 

 

AVTOMATIKA NAPRAVE 

Regulacija obratov ventilatorjev Zvezna regulacija EKA VENT signal 0-

10V 

Mikroprocesorski krmilnik R820A (19 IO) 

Elektro krmilna omara Vgrajena v klimatski napravi 

Frekvenčni pretvornik  Elektro komutirani ventilatorji 

Frekvenčni pretvornik – odvod/dovod EC ventilatorji 0-10V 

Temperaturna tipala R110 4 kos (sveži, dotočni, odtočni, zavrženi 

zrak) 

Motorni pogoni žaluzij 24V 3 kos 

Signalizacija zamazanosti filtrov DA 

Regulacija dx/cd – zunanje enote  DA – komunikacijski vmesnik 

Zaščita proti zamrznitvi rekuperatorja DA 

Regulacija dx hladilnika / grelnika DA 

 

Zagon sistema izvede proizvajalec Klimatizacija Štrubelj d.o.o. 

Servis in rezervni deli nudi podjetje Klimatizacija Štrubelj d.o.o 

 

GARANCIJA: 2 leti 

SERVIS: redni servis predvidoma na tri do štiri mesece. 
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IZDELEK: STRATOS HE… 

Tovarniška številka: /2018 

 

KUPEC:   

DATUM:   

OBJEKT:  IZOBRAŽEVALNO INFORMACIJSKI CENTER OB CERKNIŠKEM JEZERU 

 

 

GARANCIJSKA IZJAVA 

 

Podjetje Klimatizacija Štrubelj  d.o.o.  (v  nadaljevanju  tudi:  proizvajalec  ali  dajalec  garancije)  kupcu  
jamči  za lastnosti  ali  brezhibno  delovanje  njenih  izdelkov  za  čas  12  (dvanajst)  mesecev  od  izročitve  
izdelka  njenemu  kupcu (garancijski rok). V primeru sklenitve pogodbe (z izvajalcem prezračevanja) 
rednega vzdrževanja naprav, se garancija podaljša na 24 (štiriindvajset) mesecev.  

Izjavljamo, da bomo odpravili morebitne okvare izdelka, ki bi nastale ob pravilni uporabi in vzdrževanju 
v garancijskem roku, najkasneje v 45.-ih dneh od prejema reklamacijskega zapisnika. 

Ob morebitni reklamaciji je potrebno predložiti originalni račun ter sporočiti model in serijsko številko 
izdelka (reklamacijski zapisnik). 

Garancija velja na območju Republike Slovenije. 
 
Proizvajalec se zavezuje, da bo kupcu zagotovil vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate za 
izdelke še 3 leta po preteku garancijskega roka. 
 
Zgoraj navedeni pogoji garancije, ne izključujejo pravic kupca, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za 
napake na blagu. 
 
Osebe pooblaščene za servis in odpravo napak:  

- za območje Slovenije: Klimatizacija Štrubelj d.o.o., Paradišče 9,  
  1293 Šmarje – Sap 
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Garancija ne velja: 

- Če priklopa izdelka oz. naprave ni izvedla pooblaščena oseba proizvajalca oz. prodajalca, 
- če gre za motnje v delovanju, ki ne izvirajo iz napak materiala ali izdelave, 
- V primeru, da je okvara nastala kot posledica delovanja višje sile ali nestrokovnega 

rokovanja, 
- če gre za napako, nastalo zaradi nestandardnega delovanja električnega napajanja ali 

omrežja, 
- če je bil vgrajen nadomestni del, ki ga ni dobavil pooblaščeni serviser, 
- če je napaka posledica nenormalne rabe naprave ali njenega nepravilnega varovanja ali 

hranjenja, 
- če je v napravo posegla nepooblaščena oseba, 
- če kupec ne reklamira izdelka z reklamacijskim zapisnikom v 10 dneh po nastali okvari, 
- če kupec ne vzdržuje izdelka po navodilih in priporočilih proizvajalca ali prodajalca. 

 

 

 

Šmarje-Sap, 01.04.2018    

 
Proizvajalec:  
KLIMATIZACIJA ŠTRUBELJ d.o.o.  
Marko Štrubelj, direktor 

      
  
 


