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Dokumentacja dotyczy poniższych urządzeń /  

The fallowing document refers to the listed equipment /  

Následující dokument se vztahuje na uvedené zařízení: 

 

 WING PRO C150 EC 

 WING PRO C200 EC 

 WING PRO W150 R1 EC 

 WING PRO W200 R1 EC 

 WING PRO W150 R2 EC 

 WING PRO W200 R2 EC 
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1. WSTĘP / INTRODUCTION / ÚVOD 

1.1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, WYMAGANIA, ZALECENIA / PRECAUTIONS, REQUIREMENTS, 

RECOMMENDATIONS / BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, POŽADAVKY, DOPORUČENÍ 

PL: Szczegółowe zapoznanie się z niniejszą dokumentacją, montaż i użytkowanie urządzeń zgodnie z podanymi w niej opisami i przestrzeganie wszystkich warunków bezpieczeństwa stanowi 

podstawę prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania urządzenia, każde inne zastosowanie, niezgodne z niniejszą instrukcją, może prowadzić do wystąpienia groźnych w skutkach wypadków. 

Należy ograniczyć dostęp do urządzenia osobom nieupoważnionym oraz przeszkolić personel obsługujący. Przez personel obsługujący rozumie się osoby, które w wyniku odbytego treningu, 

doświadczeń i znajomości istotnych norm, dokumentacji oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i warunków pracy zostały upoważnione do przeprowadzania niezbędnych prac oraz 

potrafią rozpoznać możliwe zagrożenia i ich unikać. Poniższa dokumentacja techniczna musi być dostarczona wraz z urządzeniem, zawiera ona szczegółowe informacje dotyczące wszelkich 

możliwych konfiguracji kurtyn, przykładów ich montażu i instalacji oraz uruchomienia, użytkowania, napraw i konserwacji. Jeżeli urządzenie jest eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem, to 

niniejsza dokumentacja zawiera wystarczające wskazówki niezbędne dla wykwalifikowanego personelu. Dokumentacja powinna zawsze znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępna 

dla służb serwisowych. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w instrukcji lub zmian w urządzeniu wpływających na jego działanie bez powiadomienia. VTS POLSKA Sp. z o.o. 

nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bieżące konserwacje, przeglądy, programowanie urządzeń oraz szkody spowodowane postojami urządzeń w okresie oczekiwania na świadczenie 

gwarancyjne, wszelkie szkody w innym niż urządzenia majątku Klienta, błędy wynikające z nieprawidłowej instalacji lub złej eksploatacji urządzenia.  

Kurtyna powietrzna WING PRO są przeznaczone do montażu tylko i wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.  

NIE PRZYKRYWAĆ 

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć przegrzania – nie przykrywać urządzenia! 

 

EN: Detailed analysis of this documentation, as well as assembly and use of equipment, according to the descriptions contained therein, and following all safety requirements, is the basis for 

the correct and safe operation of the device. Any other use that contradicts this instruction may cause accidents with serious consequences. Unauthorised personnel should have limited access 

to the device, while the personnel should be properly trained. The term operational personnel refers to people, who, as the result of completed training, own experience and knowledge of 

important standards, documentation and provisions, concerning safety and working conditions, have been authorised to carry out necessary work and are able to recognise potential hazards 

and avoid them. This technical documentation must be delivered together with the device. The documentation contains information concerning all possible configurations of air curtains. 

Examples of air curtain assembly and installation, as well as activation, use, repair and maintenance. Provided that the device is operated according to the intended use, this documentation 

contains a sufficient number of instructions, required by the qualified personnel. The documentation should be placed near the device and be readily available to the service team. The 

manufacturer reserves the right to introduce changes to the instruction, as well as changes to the device that affect its operation, without prior notice. VTS POLSKA Sp. z o.o. shall bear no 

responsibility for on-going maintenance, inspections, programming of equipment and damage, caused by standstills of equipment related to the waiting for warranty services, all and any 

damage related to the Client’s property, other than the device in question, as well as malfunctions that result from incorrect installation or improper use of the device. 

WING PRO air curtain are intended for indoor assembly only. WING PRO air curtain are intended for indoor assembly only. 

DO NOT COVER 

WARNING: To avoid overheating – do not cover the device! 

 

CZ: Základem správného a bezpečného provozu zařízení je podrobný rozbor této dokumentace, stejně jako montáž a použití zařízení podle popisů v ní uvedených a dodržení všech 

bezpečnostních požadavků. Jakékoli jiné použití, které je v rozporu s tímto návodem, může způsobit nehody s vážnými následky. Neoprávněný personál by měl mít omezený přístup k zařízení, 

zatímco personál by měl být řádně proškolen. Pojmem provozní personál jsou označováni lidé, kteří jsou na základě absolvovaného školení, vlastních zkušeností a znalostí důležitých norem, 

dokumentace a ustanovení týkajících se bezpečnosti a pracovních podmínek oprávněni vykonávat potřebnou práci a jsou schopni rozpoznat možná nebezpečí. a vyhýbat se jim. Tato technická 

dokumentace musí být dodána spolu se zařízením. Dokumentace obsahuje informace o všech možných konfiguracích vzduchových clon. Příklady montáže a instalace vzduchové clony, stejně 

jako aktivace, použití, opravy a údržby. Za předpokladu, že je zařízení provozováno v souladu se zamýšleným použitím, obsahuje tato dokumentace dostatečný počet pokynů, které vyžaduje 

kvalifikovaný personál. Dokumentace by měla být umístěna v blízkosti zařízení a měla by být snadno dostupná servisnímu týmu. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v návodu, stejně 

jako změny na zařízení, které mají vliv na jeho provoz, bez předchozího upozornění. VTS POLSKA Sp. z o.o. nenese odpovědnost za průběžnou údržbu, kontroly, programování zařízení a škody 

způsobené odstávkami zařízení souvisejících s čekáním na záruční servis, za veškeré škody související s majetkem klienta, kromě předmětného zařízení, jako poruchy, které vyplývají z nesprávné 

instalace nebo nesprávného použití zařízení. 

Vzduchové clony WING PRO jsou určeny pouze pro vnitřní montáž.  

NEZAKRÝVAT 

VAROVÁNÍ: Abyste předešli přehřátí – nezakrývejte zařízení! 

1.2. TRANSPORT / TRANSPORT / TRANSPORT 

PL: Przed przystąpieniem do instalacji oraz przed rozpakowaniem urządzenia z kartonu należy sprawdzić, czy występują jakiekolwiek ślady uszkodzenia kartonu oraz czy firmowa taśma klejąca 

nie została wcześniej zerwana lub rozcięta. Zaleca się sprawdzić, czy obudowa urządzenia nie uległa uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych sytuacji 

należy skontaktować się z naszą infolinią lub drogą mailową (Tel. 0 801 080 073, email: vts.pl@vtsgroup.com, fax: (+48) 12 296 50 75). Zaleca się przenoszenie urządzeń we dwie osoby. Podczas 

transportu należy używać odpowiednich narzędzi, aby uniknąć uszkodzenia towaru i ewentualnego uszczerbku na zdrowiu. 

EN: Prior to the installing and taking the device out of the cardboard box, it is required to check whether the cardboard box has not been damaged in any way and/or the adhesive tape (installed 

at the company) has not been broken off or cut. It is recommended to check whether the device’s casing has not been damaged in transport. Should any of the above situation occur, please 

contact us through telephone or e-mail: Tel. 0 801 080 073, email: vts.pl@vtsgroup.com, fax: (+48) 12 296 50 75. 

The device should be transported by two people. Use appropriate tools, when transporting the device, so as to avoid the damaging of goods and potential hazard to health. 

CZ: Před montáží a vyjmutím zařízení z kartonové krabice je nutné zkontrolovat, zda kartonová krabice není nějak poškozena a/nebo není odlomená či přestřižená lepicí páska (instalovaná ve 

firmě). Doporučuje se zkontrolovat, zda nedošlo k poškození obalu zařízení při přepravě. Pokud by nastala některá z výše uvedených situací, kontaktujte nás prosím telefonicky nebo e-mailem: 

Tel. 0 801 080 073, e-mail: vts.pl@vtsgroup.com, fax: (+48) 12 296 50 75. Zařízení by měly přepravovat dvě osoby. Při přepravě zařízení používejte vhodné nástroje, aby nedošlo k poškození zboží 

a potenciálnímu ohrožení zdraví. 

1.3. PIERWSZE KROKI PRZED INSTALACJĄ / BEFORE THE INSTALLATION / PŘED INSTALACÍ 

PL: Przed rozpoczęciem instalacji zaleca się spisanie numeru seryjnego urządzenia do karty gwarancyjnej. Zwraca się uwagę na konieczność poprawnego wypełnienia karty gwarancyjnej po 

zakończeniu montażu. Przed rozpoczęciem wszelkich prac instalacyjnych lub konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie i zabezpieczyć przed ponownym załączeniem. Montaż, podłączenie i 

uruchomienie powinien być wykoany przez wykwalifikowany personel zgodnie ze wskazówkami podanymi w dalszej części instrukcji.  

Kolejność czynności instalatorskich: Zamontować urządzenie w miejscu przeznaczenia, Wykonać podłaczenie hydrauliczne, sprawdzić szczelność połączeń i odpowietrzyć układ, Wykonać 

podłaczenie elektryczne, Upewnić się, że urządzenie jest podłączone prawidłowo (zgodnie ze schematem), Włączyć zasilanie i uruchomić urządzenie. 

EN: Record the serial number of the device in the warranty card, prior to the commencement of the installation process. It is required to properly fill-in the warranty card, after the completion 

of the assembly. Prior to the commencing of any installation or maintenance work, it is required to disconnect power supply and protect it against unintentional activation. Assembly, 

connection and first start should be performed by qualified personnel, according to the guidelines provided in this manual. 

The order of installation steps: Mount the device in its intended operation place, Perform the hydraulic connection, check connections for tightness and vent the system, Perform the electrical 

connection, Make sure the device is correctly connected (according to the diagram), Turn the power on and start the device. 

CZ: Poznamenejte si sériové číslo zařízení do záručního listu před zahájením procesu instalace. Po dokončení montáže je nutné řádně vyplnit záruční list. Před zahájením jakékoli instalace nebo 

údržby je nutné odpojit napájení a zajistit jej proti nechtěnému zapnutí. Montáž, připojení a první spuštění by měl provádět kvalifikovaný personál podle pokynů uvedených v tomto návodu.  

Pořadí montážních kroků: Namontujte zařízení na místo určené k provozu, Proveďte hydraulické připojení, zkontrolujte těsnost spojů a odvzdušněte systém, Proveďte elektrické připojení, 

Ujistěte se, že je zařízení správně připojeno (podle schématu), Otočte zapněte a spusťte zařízení. 

1.4. PRZEZNACZENIE / INTENDED USE / POUŽITÍ 

PL: Zastosowanie kurtyny powietrznej WING pozwala na pozostawienie otwartych drzwi do pomieszczenia bez względu na warunki atmosferyczne, jednocześnie utrzymany jest wymagany 

komfort cieplny wewnątrz pomieszczenia lub obiektu.Spośród miejsc, w których może być montowane urządzenie, należy wymienić stacje diagnostyczne, zajezdnie, sklepy, magazyny, obiekty 

produkcyjne, czy hale magazynowe. Warty podkreślenia jest fakt, że zastosowanie kurtyny powietrznej to nie tylko bariera ochronna, lecz również dodatkowe źródło ciepła w pomieszczeniu.  

Dopuszcza się użycie kurtyny WING PRO w pomieszczeniach o dużej wilgotności np. w myjniach samochodowych, pod warunkiem że urządzenie nie jest narażone na  

oddziaływanie bezpośredniego strumienia wody oraz nie występuje ryzyko kondensacji wilgoci na elementach urządzenia. Zakaz stosowania kurtyn WING PRO w pomieszczeniach o środowisku 

agresywnym (np. wysokie stężenie amoniaku) mogącym powodować 

mailto:vts.pl@vtsgroup.com
mailto:vts.pl@vtsgroup.com
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korozję aluminium lub miedzi. 

 

EN: The use of the WING PRO air curtain enables the leaving of the room door open, regardless of weather conditions, thus providing a protective barrier. The curtain also enables a 

simultaneous keeping of the required heating comfort inside the room/facility. The places in which it is possible to install the device include: diagnostic station, train depot, supermarkets, as 

well as shops, store-rooms, manufacturing facilities or warehouse rooms. Please notice that the use of an air curtain not only provides a protective barrier, but also it is an additional heat 

source in the room. 

It is allowed to use the WING PRO air curtain in rooms with high humidity, e.g. in car washes, provided that the device is not exposed to a direct stream of water and there is no risk of 

condensation on the elements of the device. It is prohibited to use WING PRO curtains in rooms with aggressive environment (e.g. high concentration of ammonia) that may cause 

corrosion of aluminium or copper. 

 

CZ: Použití vzduchové clony WING PRO umožňuje ponechat dveře místnosti otevřené bez ohledu na povětrnostní podmínky a poskytuje tak ochrannou bariéru. Clona také umožňuje současné 

udržení požadované tepelné pohody v místnosti/zařízení. Mezi místa, kde je možné zařízení instalovat, patří: diagnostická stanice, vlakové depo, supermarkety, ale i obchody, sklady, výrobní 

prostory nebo sklady. Vezměte prosím na vědomí, že použití vzduchové clony poskytuje nejen ochrannou bariéru, ale je také dalším zdrojem tepla v místnosti. 

Vzduchovou clonu WING PRO je dovoleno používat v místnostech s vysokou vlhkostí, např. v mycích linkách za předpokladu, že zařízení není vystaveno přímému proudu vody a nehrozí 

kondenzace vodních par na prvcích zařízení. Je zakázáno používat závěsy WING PRO v místnostech s agresivním prostředím (např. vysoká koncentrace čpavku), které může způsobit 

korozi hliníku nebo mědi. 

1.5. ZASADA DZIAŁANIA / OPERATION / PROVOZ 

PL: Kurtyna powietrzna WING PRO dzięki wentylatorą osiowym zasysa powietrze z pomieszczenia i tłoczy do pomieszczenia. Strumień powietrza skierowany jest z dużą prędkością z góry do 

dołu, tworząc zaporę powietrzną.  Kurtyny WING PRO wyposażone w wodny wymiennik ciepła dzięki jego dobrze rozwiniętej powierzchni wymiany ciepła, generują wysoką moc grzewczą 

skutecznie podgrzewając tłoczone powetrze.  

EN: The WING PRO air curtain, thanks to axial fans, draws air from the room and presses it back into the room. The air stream is directed at high speed from the top to the bottom, creating an 

air barrier.  WING PRO air curtains equipped with water heat exchanger, thanks to its well-developed heat exchange surface, generate high heating power anf effectively heating the pumped air. 

CZ: Vzduchová clona WING PRO díky axiálním ventilátorům nasává vzduch z místnosti a tlačí jej zpět do místnosti. Proud vzduchu je směrován vysokou rychlostí shora dolů a vytváří vzduchovou 

bariéru. Vzduchové clony WING PRO vybavené vodním výměníkem díky své dobře vyvinuté teplosměnné ploše generují vysoký topný výkon a efektivně ohřívají čerpaný vzduch. 

2. BUDOWA I WYMIARY / STRUCTURE AND DIMENSIONS / STRUKTURA A ROZMĚRY 

2.1. BUDOWA / STRUCTURE / STRUKTURA 
 

 

1. PL: WENTYLATOR OSIOWY - maksymalna temperatura pracy wynosi 60°C, nominalne 
napięcie zasilające wynosi 230V/50Hz. Stopień ochrony silnika EC wynosi IP54, klasa 
izolacji F. Nadmuch realizowany jest poprzez wentylator osiowy, który jest zabezpieczony 
siatką ochronną. Odpowiedni profi l łopatek i właściwe ułożyskowanie zapewniają cichą i 
bezawaryjną pracę urządzenia. 
EN: AXIAL FLOW FAN - maximum working temperature is 60°C, nominal power supply 
voltage is 230V/50Hz. Engine protection is IP54, insulation class F for EC motors IP is 54. 
Air feed is performed by the axial flow fan, which is secured with a protective grate. 
Adequate blade profile and proper bearings guarantee silent and unfailing operation of 
the device. 
CZ: AXIAL FLOW VENTILÁTOR - maximální pracovní teplota je 60°C, jmenovité napájecí 
napětí je 230V/50Hz. Krytí motoru IP54, třída izolace F pro EC motory IP 54. Přívod 
vzduchu zajišťuje axiální ventilátor, který je jištěn ochranným roštem. Odpovídající profil 
čepele a správná ložiska zaručují tichý a bezporuchový provoz zařízení. 

2. PL: OBUDOWA – wykonana z ocynkowanej stali 
EN: CASING – made of galvanised steel 
CZ: OPLÁŠTĚNÍ - – vyrobeno z pozinkované oceli 

3. PL: WYMIENNIK CIEPŁA – maksymalne parametry czynnika grzewczego wynoszą: 130°C i 
1,6MPa. Konstrukcja aluminiowo-miedziana składa się z miedzianych rurek oraz lameli. 
Kolektory ¾”.  
EN: HEAT EXCHANGER - the maximum parameters of the heating medium are: 130°C and 
1.6MPa. The aluminium-copper construction consists of copper tubes and fins. Collectors 
¾" 
CZ: VÝMĚNÍK TEPLA- maximální parametry topného média jsou: 130°C a 1,6MPa. 
Hliníkovo-měděná konstrukce se skládá z měděných trubek a žeber. Připojení ¾" 

4. PL: KRATKA WYLOTOWA – nakierowuję strumień powietrza 
EN: OUTLET GRID - direct the air flow 
CZ: VÝSTUPNÍ MŘÍŽKA – usměrňuje proud vzduchu 
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2.2. WYMIARY GŁÓWNE / MAIN DIMENSIONS / HLAVNÍ ROZMĚRY  

 

 

 

3. MONTAŻ / ASSEMBLY / MONTÁŽ 

UWAGA! 
• Miejsce montażu powinno zostać odpowiednio dobrane z uwzględnieniem możliwości powstania ewentualnych obciążeń lub drgań.  
• Przed rozpoczęciem wszelkich prac instalacyjnych lub konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie i zabezpieczyć przed ponownym załączeniem. 
• Zaleca się zastosowanie filtrów w instalacji hydraulicznej. Przed podłączeniem przewodów hydraulicznych (szczególniezasilających) do urządzenia zalecane jest oczyszczenie/ przepłukanie 
instalacji poprzez spuszczenie kilku litrów wody. 
UWAGA! Powietrze wydmuchiwane jest z kurtyny z dużą prędkością wzdłuż powierzchni otworu tworząc ochronną barierę powietrzną. Aby uzyskać maksymalną wydajność kurtyny, 
urządzenia powinny pokrywać całą szerokość otworu drzwiowego 
IMPORTANT! 
● The place of assembly should be carefully selected, taking into account the occurring of potential loads or vibrations. 
● Prior to all installation or maintenance work, disconnect power supply and secure it against unintentional reactivation.  
● It is recommended to use filters in the hydraulic system. It is recommended to clean/rinse the system, draining a few litres of water, prior to the connecting of hydraulic conduits (the 
supply conduits, in particular). 
IMPORTANT! The air is blown out of the curtain at high velocity, along the surface of the opening, thus creating a protective barrier. Air curtains should cover the entire width of the door 
opening, in order to obtain the maximum performance of the curtain. 
UPOZORNĚNÍ! 
● Místo montáže by mělo být pečlivě vybráno s ohledem na výskyt potenciálního zatížení nebo vibrací. 
● Před všemi instalačními nebo údržbářskými pracemi odpojte napájení a zajistěte jej proti neúmyslnému opětovnému zapnutí.  
● V hydraulickém systému se doporučuje používat filtry. Před připojením hydraulických potrubí (zejména přívodních potrubí) se doporučuje vyčistit/propláchnout systém, vypustit několik 
litrů vody. 
UPOZORNĚNÍ! Vzduch je z clony vyfukován vysokou rychlostí po povrchu otvoru a vytváří tak ochrannou bariéru. Vzduchové clony by měly pokrývat celou šířku dveřního otvoru, aby bylo 
dosaženo maximálního výkonu clony. 
 

3.1.  ZASIĘG STRUMIENIA / STREAM RANGE / DOSAH PROUDU VZDUCHU 

 

Bieg wentylatora / Fan speed / Rychlost ventilátoru III II I 

Wysokość (szerokość) montażu [m] / Height (width) of assembly [m] / Výška montáže [m] H3 H2 H1 

WING PRO C150, WING PRO C200 8m 6,5 5 

WING PRO W150 R1, WING PRO W200 R2 7,5m 6 4,5 

WING PRO W150 R2, WING PRO W200 R2 7m 5,5 4 

 

3.2. MONTAŻ W POZYCJI POZIOMEJ / HORIZONTAL ASSEMBLY / HORIZONTÁLNÍ INSTALACE  
UWAGA! W zestawie znajdują się cztery uchwyty służące do montażu w pozycji poziomej na szpilkach montażowych 

IMPORTANT! Four holders are included for horizontal mounting on the mounting pins 

UPOZORNĚNÍ! Součástí jsou čtyři držáky pro horizontální montáž na montážní čepy 

 

 

 

1. PL: W czterech narożnikach kurtyny znajdują się otwory gwintowane służące do przymocowania 

do kurtyny uchwytów montażowych.  

EN: There are threaded holes in the four corners of the air curtain for attaching mounting 

brackets to the air curtain. 

CZ: Ve čtyřech rozích clony jsou otvory se závitem pro připevnění montážních držáků ke cloně. 

 

2. PL: Uchwyt montażowyn należy przytwierdzić do kurtyny dwoma śrubami M8 znajdującymi się 

w zestwie.  

EN: The mounting bracket should be fixed to the air curtain with the two M8 screws included in 

the package. 

CZ: Montážní držák by měl být připevněn ke cloně pomocí dvou šroubů M8, které jsou součástí 

balení. 

 

3. PL: Do wcześniej przymocowanych uchwytów należy wprowadzić i dokładnie dokręcić szpilkę 

montażową. Kurtyna powinny być zawieszona na czterech szpilkach montażowych.  

EN: A mounting pin should be inserted and tightened securely into the previously fixed holders. 

The curtain should be hung on four mounting pins. 

CZ: Montážní kolík by měl být vložen a pevně utažen do dříve upevněných držáků. Závěs by měl 

být zavěšen na čtyřech montážních kolících. 
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PL: Minimalna odległość od stropu to 40 cm. 

EN: The minimum distance from the ceiling is 40 cm. 

CZ: Minimální vzdálenost od stropu je 40 cm 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. MONTAŻ W POZYCJI PIONOWEJ / BEFORE THE INSTALLATION / VERTIKÁLNÍ INSTALACE 

 

 

 

 

 

 

4. PL: U spodu kurtyny należy przymocować cztery uchwyty montażowe. Uchwyty powinny być 

skierowane ku ziemi.  

EN: Four mounting holders should be attached to the underside of the air curtain. The brackets 

should be directed towards the ground 

CZ: Na spodní stranu clony by měly být připevněny čtyři montážní držáky. Držáky by měly 

směřovat k zemi 

 

5. PL: Za pomocą wcześniej przymocowanych uchwytów należy utwierdzić kurtynę do podłoża 

wykorzystując odpowiednio dobrany wkręt.  

EN: The curtain should be fixed to the substrate by means of holders that have been previously 

fixed, using the appropriate screw. 

CZ: Clona by měla být připevněn k podkladu pomocí držáků, které byly předem upevněny 

pomocí příslušného šroubu. 

6. PL: W przypadku gdy uchwyty nie przylegają do podłoża należy zastosować odpowiednio 

dobrane podkładki tak aby kurtyna była dobrze wypoziomowana.  

EN: The curtain should be fixed to the substrate by means of holders that have been previously 

fixed, using the appropriate screw. 

CZ: Pokud úchyty nepřilnou k zemi, použijte vhodně zvolené podložky, aby se záclona dobře 

srovnala 
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7. PL: W przypadku montażu pionowego należy dodatkowo utwierdzić kurtynę do ściany 

wykorzystując dwa uchwyty montażowe oraz dwie szpilki montażowe. W przypadku montażu 

kilku kurtyn postawionych na sobie kurtyn należy wykonać połączenie ze ścianą wykorzystując 

szpilki montażowe każdej kolejnej kurtyny ustawionej na pierwszej kurtynie.  

EN: In the case of vertical installation, the curtain shall be additionally fixed to the wall using 

two mounting brackets and two mounting pins. If several units are mounted on top of each 

other, the unit should be connected to the wall using the mounting pins of each successive unit 

placed on top of the first unit. 

CZ: V případě vertikální instalace se závěs dodatečně připevní ke stěně pomocí dvou 

montážních držáků a dvou montážních kolíků. Pokud je na sebe namontováno několik jednotek, 

měla by být jednotka připojena ke stěně pomocí montážních kolíků každé následující jednotky 

umístěných na horní části první jednotky.. 

8. PL: Kurtyny WING PRO W150-200 powinny być montowane w pozycji pionowej zawszy 

króćcami przyłączeniowymi do góry.  

EN: The WING PRO W150-200 air curtains should be mounted vertically with the connectors 

placed upwards. 
CZ: Vzduchové clony WING PRO W150-200 by měly být namontovány svisle s konektory 

umístěnými nahoru.  

 

 

 

 

 

3.4. ŁĄCZENIE KURTYN / JOINING CURTAINS / SPOJENÍ CLON   
 

 

 

 

 

 

9. PL: W zestawie z kurtyną znajdują się dwa płaskie elementy montażowe służące do łączenia ze sobą dwóch 

kurtyn.  

EN: Two flat mounting parts are included for connecting two air curtains together. 

CZ: Součástí jsou dva ploché montážní díly pro spojení dvou vzduchových clon dohromady. 

 

 

 

PL: Kurtyny należy połączyć ze sobą w czterech miejscach przedstawionych na rysunkach. Do połączenia 

wykorzystać należy cztery płaskie elementy mocujące oraz zestaw śrub M8 znajdujący się w zestawie.  

EN: The units are to be connected together at the four points shown in the drawings. The four flat 

fastening elements and the M8 bolt set included in the kit should be used for the connection. 

CZ: Jednotky mají být spojeny dohromady ve čtyřech bodech znázorněných na výkresech. Pro spojení by 

měly být použity čtyři ploché upevňovací prvky a sada šroubů M8, které jsou součástí sady. 
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4.  PODŁĄCZENIE / CONNECTION / PŘIPOJENÍ 

4.1.  PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE / HYDRAULIC CONNECTION / HYDRAULICKÉ PŘIPOJENÍ 

PL: PRZYŁĄCZENIE CZYNNIKA GRZEWCZEGO. Podczas instalacji rurociągu z czynnikiem grzewczym należy zabezpieczyć przyłącze wymiennika przed działaniem momentu skręcającego. Ciężar 

prowadzonych rurociągów nie powinien obciążać przyłączy nagrzewnicy.  

UWAGA! W trakcie napełniania instalacji hydraulicznej należy zwrócić uwagę na szczelność podłączeń. Istotne jest, aby woda z nieszczelnego podłaczenia nie przedostała się do silnika 

elektrycznego (przy montażu pionowym). 

UWAGA! Zaleca się zastosowanie filtrów w instalacji hydraulicznej. Przed podłączeniem przewodów hydraulicznych (szczególnie zasilających) do urządzenia zaleca się oczyścić / przepłukać 

instalację, poprzez spuszczenie kilku litrów wody.  

EN: CONNECTING OF HEATING MEDIUM. Protect the heat exchanger terminal against the impact of the torque moment 1, when installing a pipeline transporting a heating medium. The weight 

of installed pipelines should not impose a load on the heater’s terminals. 

IMPORTANT! Pay particular attention to the leak-tightness of connections, when filing the hydraulic system. Make sure that the water flowing from a leaky connection does not leak to the 

electric engine (at the vertical assembly).  

IMPORTANT! It is recommended to use filters in the hydraulic system. It is recommended to clean/rinse the system, draining a few litres of water, prior to the connecting of hydraulic conduits 

(the supply conduits, in particular). 

CZ: PŘIPOJENÍ TOPNÉHO MÉDIA. Chraňte koncovku výměníku před působením krouticího momentu 1 při instalaci potrubí přepravujícího topné médium. Hmotnost instalovaného potrubí by 

neměla zatěžovat koncovky ohřívače. 

UPOZORNĚNÍ! Při plnění hydraulického systému věnujte zvláštní pozornost těsnosti spojů. Ujistěte se, že voda vytékající z netěsného spoje neuniká k elektromotoru (u svislé montáže). 

V hydraulickém systému se doporučuje používat filtry. Před připojením hydraulických potrubí (zejména přívodních potrubí) se doporučuje vyčistit/propláchnout systém, vypustit několik litrů 

vody. 

 

 

 

1. PL: WING PRO 
EN: WING PRO 
CZ: WING PRO 

2. PL: Zawór z siłownikiem 
EN: Power-operated valve 
CZ: Elektricky ovládaný ventil 

3. PL: Zawór odpowietrzający 
EN: Vent valve 
CZ: Odvzdušňovací ventil 

4. PL: Zawór odcinający 
EN: Cut-off valve  
CZ: Uzavírací ventil 

5. PL: Filtr 
EN: Filter 
CZ: Filtr 

6. PL: Pompa obiegowa 
EN: Circulation pump  
CZ: Cirkulační čerpadlo  

7. PL: Kocioł  
EN: Boiler 

             CZ: Kotel 
8. PL: Zasilanie 

EN: Supply 
CZ: Přívod vody 

9. PL: Powrót  
EN: Return 
CZ: Vratka 

 

 

 

 

 
10. PL: Podczas podłączania hydraulicznego należy zastosować dwa klucze gdzie jeden odpowiada 

za ustabilizowanie pozycji króćca tak aby nie został on uszkodzony podczas procedury 
dokręcania 
EN: During the hydraulic connection it is necessary to use two wrenches where one is 
responsible for stabilizing the position of the connector so that it is not damaged during the 
tightening procedure 
CZ: Při hydraulickém zapojení je nutné použít dva klíče, přičemž jeden zodpovídá za stabilizaci 
polohy konektoru tak, aby nedošlo k jeho poškození při utahování 
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Wymogi jakościowe czynnika w wymienniku / Water quality requirements in the heat exchanger / Požadavky na kvalitu vody ve výměníku 

Maksymalne ciśnienie robocze czynnika/ Maximum working pressure of the medium/ 
Maximální pracovní tlak média 

16 Bar  

Olej i smar / Oil and grease / Olej a tuk < 1 mg/l 

pH przy 25°C / pH at 25°C / pH při 25 °C 8 -9 

Resztkowa twardość / Residual water hardness / Zbytková tvrdost vody [Ca2+, Mg2+] / [HCO3-]>0.5 

Tlen / Oxygen / Kyslík < 0.1 mg/l 

 

 

4.2. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE / TRANSPORT / TRANSPORT 

PL: Istnieje konieczność wyposażenia instalacji stałej w środki zapewniające odłączenie urządzenia na wszystkich biegunach źródła zasilania. 

Podłączenia elektrycznego musi dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Przepusty kablowe umieszczone są na w puszce instalacyjnej znajdującej się na górnej części kurtyny. 

Puszka wyposażona jest w dławicę zarówno dla przewodów zasilających jak i sterowniczych. 

UWAGA! Zalecane zabezpieczenie: zgodnie z poniższą tabelą! 

EN: The system must be equipped with protective equipment that guarantees the disconnecting of the device on all poles of the power source. 

Connection to the electric system must be performed by a duly authorized and qualified person.The cable entries are located in the installation box on top of the air curtain. The box is fitted 

with a cable gland for both power and control cables. 

The device should be transported by two people. Use appropriate tools, when transporting the device, so as to avoid the damaging of goods and potential hazard to health. 

IMPORTANT! Recommended safety: according to the table below! 

CZ: Systém musí být vybaven ochranným zařízením, které zaručí odpojení zařízení na všech pólech zdroje. 

Připojení k elektrické síti musí provést řádně oprávněná a kvalifikovaná osoba. Kabelové vstupy jsou umístěny v instalační krabici na horní straně clony. Skříň je opatřena kabelovou průchodkou 

pro napájecí i ovládací kabely. 

Zařízení by měly přepravovat dvě osoby. Při přepravě zařízení používejte vhodné nástroje, aby nedošlo k poškození zboží a potenciálnímu ohrožení zdraví. 
UPOZORNĚNÍ! Doporučené jištění: dle níže uvedené tabulky! 

 

Zalecane zabezpieczenia i przewody / Recommended safety devices and wires / Рекомендуемые защитные устройства и провода 

Urządzenie / Device / Zařízení WING PRO 150 EC WING PRO 200 EC 

1,5m 2m 

Zalecane zabezpieczenie 
przeciążeniowo – zwarciowe / 
Overload and short circuit 
protection / 
Ochrana proti přetížení a zkratu 

C6/6kA C10/6kA 

Zalecane zabezpieczenie 
różnicowoprądowe / 
Differential current protection / 
Doporučené hodnoty 
proudového chrániče 

IDN=30mA type AC lub A IDN=30mA type AC lub A 

IN=16A IN=16A 

Przekrój przewodów 
zasilających / 
Power wire cross-section / 
Průměr napájecího vodiče  

3x1,5mm2 3x1,5mm2 

 

 

 

 

1.  

PL: Na górnej części obudowy kurtyny znajduję się puszka podłączeniowa (w 

przypadku kurtyn WING PRO 200, na obudowie znajdują się dwie puszki 
podłaczeniowe. (Puszki która jest zaplombowana nie należy otwierać!). Aby 
podłączyć urządzenie należy zdjąć odłonę puszki odkręcając śrubi znajdujące się w 
rogah puszki. Puszka wyposażona jest w dławice dla przewodów zasilających oraz 
sterowniczych. 

EN: On the top of the casing there is a connection box (in case of WING PRO 200 

there are two connection boxes on the casing. (Do not open a sealed box!) In order 
to connect the device remove the box cover by unscrewing the screws located in 
the corners of the box. The box is equipped with glands for power and control 
cables. 

CZ: Na horní straně opláštění je připojovací krabice (v případě WING PRO 200 jsou 

na skříni dvě připojovací krabice. (Neotevírejte zapečetěnou krabici!) Pro připojení 
zařízení odstraňte kryt krabice odšroubováním šroubů umístěna v rozích 
krabice.Box je vybaven vývodkami pro napájecí a ovládací kabely. 

 

 

 

 

WING PRO 150 EC, 

WING PRO 200 EC 

 

 

PL: Zasilanie: 3 x 1,5 mm2  

Sterowanie: 0-10V DC, LiYCY 2x0,75mm2 (ekranowany) 

EN: Power supply: 3 x 1,5 mm2 

Control: 0-10V DC, LiYCY 2x0,75mm2 (shield) 

CZ: Napájení: 3 x 1,5 mm2 

Ovládání: 0-10V DC, LiYCY 2x0,75mm2 (stínění) 
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4.2.1. Schemat elektryczny podłączenia kurtyn WING PRO EC/ Electric diagram for WING PRO EC air curtains / Elektrické schéma vzduchových clon WING PRO EC 

 

 

 

PL: 

1. zasilanie 230V – 50Hz * 

2. wyłącznik główny, bezpieczniki * 

4. WING PRO EC 

12. Potencjometer z termostatem 

EN: 

1. power supply 230V – 50Hz * 

2. main switch, fuses * 

4. WING PRO EC 

12. Potentiometer with thermostat 

CZ: 

1.napájení 230V - 50Hz * 

2. hlavní vypínač, pojistky * 

4. WING PRO EC 

12. Potenciometr s termostatem 
 

 

*UWAGA! W skład urządzenia nie wchodzą: wyłącznik główny, bezpieczniki oraz kabel zasilający 

* IMPORTANT!! The device does not include: the main switch, fuses and feeder cable 

* UPOZORNĚNÍ! Zařízení neobsahuje: hlavní vypínač, pojistky a napájecí kabel 

**UWAGA! Nie należy podłączać zaworu z siłownikiem (5) wraz z czujnikiem drzwiowy (6). Należy wybrać jeden z tych elementów  

** IMPORTANT!! Do not connect the valve with actuator (5) together with the door sensor (6). Choose one of these elements 

** UPOZORNĚNÍ! Nepřipojujte ventil s pohonem (5) společně se snímačem dveří (6). Vyberte si jeden z těchto prvků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Schemat elektryczny podłączenia kurtyn WING PRO EC / Electric diagram for WING PRO EC air curtains / Elektrické schéma vzduchových clon WING PRO EC 



  
                                                                                                                        WING PRO – Industrial air curtain 

12 
 

 

 
 

PL: 

1. zasilanie 230V – 50Hz * 

2. wyłącznik główny, bezpieczniki * 

4. WING PRO EC  

5. zawór z siłownikiem ** 

6. czujnik drzwiowy ** 

9. sterownik HMI WING EC 

EN: 

1. power supply 230V – 50Hz * 

2. main switch, fuses * 

4. WING PRO EC  

5. valve with actuator ** 

6. door sensor ** 

9. controller HMI WING EC 

CZ: 

1.napájení 230V - 50Hz * 

2. hlavní vypínač, pojistky * 

4. WING PRO EC 

5. ventil s pohonem ** 

6. senzor dveří ** 

9. HMI WING EC ovladač 

 

 

*UWAGA! W skład urządzenia nie wchodzą: wyłącznik główny, bezpieczniki oraz kabel zasilający 

* IMPORTANT!! Zařízení neobsahuje: hlavní vypínač, pojistky a napájecí kabel 

* UPOZORNĚNÍ! Комплект поставки не включает в себя: главный выключатель, предохранители и питающий кабель. 

**UWAGA! Nie należy podłączać zaworu z siłownikiem (5) wraz z czujnikiem drzwiowy (6). Należy wybrać jeden z tych elementów  

** IMPORTANT!! Do not connect the valve with actuator (5) together with the door sensor (6). Choose one of these elements 

** UPOZORNĚNÍ! Nepřipojujte ventil s pohonem (5) společně se snímačem dveří (6). Vyberte si jeden z těchto prvků
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5. ROZRUCH, EKSPLOATACJA, KONSERWACJA / START-UP, OPERATION, MAINTENANCE / UVEDENÍ DO PROVOZU, 

PROVOZ, ÚDRŽBA 

5.1.  ROZRUCH / START-UP / UVEDENÍ DO PROVOZU 
PL: 

• Przed rozpoczęciem wszelkich prac instalacyjnych lub konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie i zabezpieczyć przed ponownym załączeniem. 

• Zaleca się zastosowanie filtrów w instalacji hydraulicznej. Przed podłączeniem przewodów hydraulicznych (szczególnie zasilających) do urządzenia sugeruje się oczyścić/ przepłukać 

instalacje poprzez spuszczenie kilku litrów wody. 

• Sugeruje się zastosowanie zaworów odpowietrzających w najwyższym punkcie instalacji. 

• Zaleca się zastosowanie zaworów odcinających tuż za urządzeniem, w razie konieczności demontażu urządzenia. 

• Zabezpieczenia należy wykonać przed wzrostem ciśnienia zgodnie z dopuszczalną wartością ciśnienia maksymalnego 1,6MPa. 

• Przyłącze hydrauliczne powinno być wolne od jakichkolwiek naprężeń i obciążeń. 

• Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić prawidłowość podłączeń hydraulicznych (szczelność odpowietrznika, kolektorów przyłączeniowych, prawidłowość 

zamontowanej armatury). 

• Zaleca się przed pierwszym uruchomieniem urządzenia sprawdzenie prawidłowości podłączeń elektrycznych (podłączenia automatyki, podłączenie zasilania). 

• Sugeruje się zastosować instalacje dodatkowego zewnętrznego zabezpieczenia różnicowo-prądowego. 

UWAGA! Wszystkie podłączenia powinny zostać wykonane zgodnie z niniejszą dokumentacją techniczną oraz z dokumentacją dołączoną do urządzeń automatyki.  

 

EN:  

● Prior to the commencing of any installation or maintenance work, disconnect power supply and secure it against unintentional reactivation. 

● It is recommended to use filters in the hydraulic system. It is recommended to clean/rinse the system, draining a few litres of water, prior to the connecting of hydraulic conduits (the 

supply conduits, in particular). 

● It is advised to use vent valves in the highest point of the system. 

● It is recommended to install shut-off valves directly after the device, should the disassembly of the device be necessary. 

● All protective equipment is to be installed before the pressure increases, according to maximum the permissible pressure rating of 1.6MPa. 

● Hydraulic connection should be free of any stresses and loads. 

● Check the correctness of hydraulic connections (leak-tightness of the vent, collecting pipes, correctness of fittings installation), prior to the initial start-up of the device. 

● It is recommended to check the correctness of electrical connections (of automatics, power supply), prior to the initial start-up of the device. It is advised to use an additional, external 

residual- current protection. 

IMPORTANT! All connections should be carried out, according to this technical documentation and the documentation delivered with automation equipment. 

 

CZ:  

● Před započetím montáže nebo údržby odpojte napájení a zajistěte jej proti neúmyslnému opětovnému zapnutí. 

● V hydraulickém systému se doporučuje používat filtry. Před připojením hydraulických potrubí (zejména přívodních potrubí) se doporučuje vyčistit / propláchnout systém a vypustit několik 

litrů vody. 

● Doporučuje se používat odvzdušňovací ventily v nejvyšším bodě systému. 

● V případě nutnosti demontáže zařízení se doporučuje instalovat uzavírací ventily přímo za zařízení. 

● Všechna ochranná zařízení musí být instalována před zvýšením tlaku, podle maximálního povoleného jmenovitého tlaku 1.6 MPa. 

● Hydraulické připojení by mělo být bez pnutí a zatížení. 

● Před prvním uvedením zařízení do provozu zkontrolujte správnost hydraulických spojů (těsnost průduchu, sběrného potrubí, správnost montáže armatur). 

● Před prvním spuštěním zařízení se doporučuje zkontrolovat správnost elektrického zapojení (automatiky, napájení). Doporučuje se použít doplňkovou externí ochranu proti chybovému 

proudu. 

UPOZORNĚNÍ ! Všechna připojení by měla být provedena podle této technické dokumentace a dokumentace dodané s automatizačním zařízením. 

5.2. EKSPLOATACJA I KONSERWACJA / OPERATION AND MAINTENANCE / PROVOZ A ÚDRŽBA 
PL:  

• Obudowa urządzenia nie wymaga konserwacji. 

• Wymiennik ciepła powinno się regularnie, nie rzadziej niż raz w roku, czyścić z osadów kurzu i tłuszczu. Szczególnie przed sezonem grzewczym zaleca się oczyścić wymiennik przy pomocy 

sprężonego powietrza od strony wlotu powietrza (po zdemontowaniu kratki wlotowej). Należy zwrócić uwagę na lamele wymiennika, które są delikatne. 

• W przypadku pogięcia lameli należy je wyprostować specjalnym narzędziem. 

• Silnik wentylatora nie wymaga żadnej obsługi eksploatacyjnej jedyne czynności eksploatacyjne względem wentylatora, jakie mogą być potrzebne to oczyszczenie wlotów powietrza z 

osadów, kurzu i tłuszczu. 

• Przy długotrwałym wyłączeniu z eksploatacji należy rozłączyć napięcie fazowe. 

• Wymiennik ciepła nie jest wyposażony w zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe. 

• Zaleca się okresowo przedmuchać wymiennik ciepła, najlepiej sprężonym powietrzem. 

• Istnieje możliwość zamarznięcia (pęknięcia) wymiennika przy spadku temperatury w pomieszczeniu poniżej 0°C i jednoczesnym obniżeniu temperatury czynnika grzewczego. 

• Poziom zanieczyszczeń powietrza powinien odpowiadać kryteriom dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wewnętrznym dla pomieszczeń nieprzemysłowych, 

stopień,zapylenia powietrza do 0,3g/m³. Zabrania się użytkowania urządzeń przez cały okres trwania prac budowlanych za wyjątkiem technicznego rozruchu instalacji. 

• Urządzenia muszą być eksploatowane w pomieszczeniach użytkowanych przez cały rok oraz w którym nie występuję kondensacja pary wodnej (duże wahania temperatury zwłaszcza 

poniżej punktu rosy dla danej zawartości wilgoci). Urządzenie nie powinno być narażone na bezpośrednie działanie promieni UV. 

• Urządzenie powinno pracować przy temperaturze wody na zasilaniu do 130°C przy włączonym wentylatorze. 

• Zakaz stosowania kurtyn WING PRO w pomieszczeniach o środowisku agresywnym (np. wysokie stężenie amoniaku) mogącym powodować korozję aluminium lub miedzi. 

EN:  

● The casing of the device does not require maintenance. 

● The heat exchanger should be cleaned on a regular basis from dust and fat deposit. It is especially recommended to clean the exchanger before the heating season with the use of 

compressed air from the air intake side (after removing the inlet grid). You should pay special attention to the exchanger's lamellae which are very delicate. 

● Should the lamellas be deformed (bent), straighten them with a special tool. 

● The fan's motor does not require any exploitation service, the only service activities that may be necessary concern cleaning the air intakes from dust and fat deposit. 

● Disconnect phase voltage, if the device is shut down for longer periods of time. 

● The heat exchanger does not have any anti-freezing protections. 

● It is recommended to provide a periodical purging of the heat exchanger, preferably using compressed air. 

● Should the temperature in the room drop below 0°C, with a simultaneous drop of the heating medium temperature, there is a risk that the heat exchanger might freeze (crack). 

● The level of air pollutants should meet the criteria allowable concentrations of pollutants in indoor air, for non-industrial areas, the level of dust concentration up to 0.3 g / m³. 

● It is forbidden to use device for the duration of the construction works except for the start-up of the system. 

● The equipment must be operated in rooms used throughout the year, and in which there is no condensation (large fluctuations in temperature, especially below the dew point of the 

moisture content). The device should not be exposed to direct UV rays. 

● The device should be operated at the supply water temperature up to 130 °C with working fan. 

It is prohibited to use WING PRO curtains in rooms with aggressive environment (e.g. high concentration of ammonia) that may cause corrosion of aluminium or copper. 
CZ:  

● Plášť zařízení nevyžaduje údržbu. 
● Tepelný výměník by měl být pravidelně čištěn od prachu a mastnoty. Zejména se doporučuje výměník před topnou sezónou vyčistit stlačeným vzduchem ze strany sání vzduchu (po sejmutí 
vstupní mřížky). Zvláštní pozornost byste měli věnovat lamelám výměníku, které jsou velmi jemné. 
● Pokud jsou lamely zdeformované (ohnuté), vyrovnejte je speciálním nástrojem. 
● Motor ventilátoru nevyžaduje obsluhu, jediné servisní činnosti, které mohou být nutné, se týkají čištění sání vzduchu od prachu a mastnoty. 
● Odpojte fázové napětí, pokud je zařízení odstaveno na delší dobu. 
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● Tepelný výměník nemá žádné protimrazové ochrany. 
● Doporučuje se provádět periodické proplachování výměníku tepla, nejlépe stlačeným vzduchem. 
● Při poklesu teploty v místnosti pod 0 °C při současném poklesu teploty topného média hrozí nebezpečí zamrznutí (prasknutí) výměníku. 
● Úroveň znečišťujících látek v ovzduší by měla splňovat kritéria přípustných koncentrací znečišťujících látek ve vnitřním ovzduší, pro neprůmyslové oblasti úroveň koncentrace prachu do 0,3 g/m³. 
● Je zakázáno používat zařízení po dobu stavebních prací s výjimkou spuštění systému. 
● Zařízení musí být provozováno v místnostech používaných po celý rok, ve kterých nedochází ke kondenzaci (velké výkyvy teplot, zejména pod rosným bodem vlhkosti). Zařízení by nemělo být 
vystaveno přímému UV záření. 
● Zařízení by mělo být provozováno při teplotě přívodní vody do 130 °C s pracovním ventilátorem. 

Je zakázáno používat clony WING PRO v místnostech s agresivním prostředím (např. vysoká koncentrace čpavku), které může způsobit korozi hliníku nebo mědi. 
 

6. SERWIS / SERVIS / SERVIS 

6.1.  PROCEDURA REKLAMACYJNA / COMPLAINT PROCEDURE / REKLAMAČNÍ ŘÁD 
PL: W celu zgłoszenia problemu z urządzeniami i automatyką należy wypełnić i wysłać formularz, jednym z trzech możliwych sposobów: 

1. strona internetowa: https://vtsgroup.com/pl/step1 

Nasz serwis niezwłocznie skontaktuje się z Państwem. 

W przypadku uszkodzeń transportowych należy przesłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z dokumentem dostawy (list przewozowy, dokument WZ) i zdjęciami dokumentującymi uszkodzenia. W 

razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 0 801 080 073. 

UWAGA! Proces reklamacyjny zostanie uruchomiony w momencie otrzymania przez serwisowy dział obsługi klienta prawidłowo wypełnionego zgłoszenia reklamacyjnego, kopii faktury 

zakupowej oraz wypełnionej przez firmę instalacyjną karty gwarancyjnej. 

EN: In order to report a problem with the device or elements of automation, please fill in and send the appropriate form (p.74), using one of the three available ways: 

1. Website: https://vtsgroup.com/step1 

Our service department will contact you immediately. 

In the case of damage in transport, send a complaint notification, including the delivery documentation (bill of lading, inventory issue) and photographs showing the defects. Should you have 

any questions, please contact us, using this telephone number: 0 801 080 073 

IMPORTANT! The complaint procedure shall be initiated when the Service Department has received a correctly filled complaint notification, a copy of the purchase invoice and the Warranty 

Card, filled by the company that carried out the installation 

CZ: Chcete-li nahlásit problém se zařízením nebo prvky automatizace, vyplňte a odešlete příslušný formulář (str. 74) jedním ze tří dostupných způsobů: 

1. Web: https://vtsgroup.com/step1 

Naše servisní oddělení vás bude neprodleně kontaktovat. 

V případě poškození při přepravě zašlete reklamační oznámení včetně dodací dokumentace (náložný list, výdej inventáře) a fotografie závad. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na tomto 

telefonním čísle: 0801 080 073 

UPOZORNĚNÍ! Reklamační řízení bude zahájeno, jakmile servisní oddělení obdrží správně vyplněné oznámení o reklamaci, kopii nákupní faktury a záruční list, vyplněné firmou, která provedla 

instalaci 

 

6.2. INSTRUKCJA BHP / INDUSTRIAL SAFETY INSTRUCTION / POKYNY PRO PRŮMYSLOVOU BEZPEČNOST 
PL: Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 

UWAGA! 

• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z urządzeniem konieczne jest odłączenie instalacji od napięcia, odpowiednie zabezpieczenie i odczekanie na zatrzymanie się 

wentylatora. 

• Należy używać stabilnych podestów montażowych i podnośników. 

• W zależności od temperatury czynnika grzewczego przewody rurowe, części obudowy, powierzchnie wymiennika ciepła mogą być bardzo gorące, nawet po zatrzymaniu się wentylatora. 

• Możliwe są ostre krawędzie! Podczas transportu należy nosić rękawice, buty ochronne i odzież ochronną. 

• Konieczne jest przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa i przepisów BHP. 

• Ładunki należy mocować tylko w przewidzianych miejscach jednostki transportowej. Przy podnoszeniu za pomocą zespołu maszyn konieczne jest zapewnienie osłony krawędzi. Należy 

pamiętać o równomiernym rozłożeniu ciężaru. 

• Urządzenia trzeba chronić przed wilgocią i zabrudzeniem oraz przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi. 

• Utylizacja odpadów: należy zadbać o bezpieczną, nieszkodliwą dla środowiska utylizację materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych, materiału opakowaniowego oraz części 

zamiennych, zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami ustawowymi. 

EN: Special instructions concerning safety 

IMPORTANT! 

● Prior to the commencing of any work related to the device, it is required to disconnect the system, secure it properly and wait, until the fan stops revolving. 

● Use stable working platforms and hoists. 

● Depending on the temperature of the heating medium, pipes, elements of casing and surfaces of the heat exchanger can be very hot, even after the fan has stopped revolving. 

● Sharp edges may be present! Wear gloves, protective shoes and clothing, when transporting the device. 

● Strictly observe safety guidelines and industrial safety regulations. 

● Loads can be placed only in the previously selected areas on the transporting unit. Protect the edges of the device, when lifting it, using a set of machines. Remember to distribute weight 

evenly. 

● The equipment must be protected against moisture and dirt, and kept in rooms protected against the impact of weather conditions. 

● Utilisation of waste: make sure that operating and auxiliary materials, including packaging material and spare parts, are disposed of in a safe, environment friendly manner, according to the 

binding, local statutory regulations. 
CZ: Zvláštní pokyny týkající se bezpečnosti 

UPOZORNĚNÍ! 

● Před zahájením jakýchkoliv prací na zařízení je nutné systém odpojit, řádně zajistit a počkat, až se ventilátor přestane otáčet. 

● Používejte stabilní pracovní plošiny a kladkostroje. 

● V závislosti na teplotě topného média mohou být trubky, prvky pláště a povrchy výměníku tepla velmi horké, i když se ventilátor přestal otáčet. 

● Mohou být přítomny ostré hrany! Při přepravě zařízení používejte rukavice, ochrannou obuv a oděv.  

● Přísně dodržujte bezpečnostní směrnice a předpisy průmyslové bezpečnosti. 

● Náklad lze umístit pouze do dříve zvolených oblastí na přepravní jednotce. Chraňte okraje zařízení při jeho zvedání pomocí sady strojů. Nezapomeňte rovnoměrně rozložit váhu. 

● Zařízení musí být chráněno před vlhkostí a nečistotami a skladováno v místnostech chráněných před povětrnostními vlivy. 

● Využití odpadů: dbejte na to, aby provozní a pomocné materiály včetně obalového materiálu a náhradních dílů byly zlikvidovány bezpečným způsobem, šetrným k životnímu prostředí, dle 

závazných místních platných předpisů 
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7. DANE TECHNICZNE / PARAMETERS / PARAMETRY 

7.1.  PODSTAWOWE PARAMETRY  / MAIN PARAMETERS / ZÁKLADNÍ PARAMETRY 
 

Parametry / Parameters / 
Parametry 

  WING PRO W150-200 WING PRO C150-200 

  
Jednostka / Units / 

Jednotka 
W150 R1 W200 R1 W150 R2 W200 R2 C150 C200 

Maksymalna szerokość drzwi 
/ Max. Width of the door / 

Maximální šířka dveří  
m 1,5 2 1,5 2 1,5 2 

Maksymalna wysokość drzwi 
/ Max. Height of door / 
Maximální výška dveří 

m 7,5 7,5 7 7 8 8 

Zakres mocy grzewczej / 
Heating output range / 
Rozsah topného výkonu 

kW  9-32 15-48 17-58 28-88 --- 

Maksymalny wydatek 
powietrza / Max. flow rate / 
Maximální průtok vzduchu 

m³/h 7900 11900 7300 10700 8500 12800 

Maksymalna temperatura 
czynnika grzewczego / Max. 

Temperature of heating 
medium / Maximální teplota 

topného média  

°C 130 --- 

Maksymalne ciśnienie 
robocze / Max. Working 

pressure / Maximální 
provozní tlak 

MPa 1,6 --- --- 

Średnica króćców 
podłaczeniowych / diameter 

of stub pipe connectors / 
Průměr připojovacích ventilů 

‘’ 3/4 --- --- 

Napięcie zasilania / Supply 
voltage / Napájecí napětí 

V/ph/Hz ~230/1/50 

Moc silnika EC / EC engine 
power / Výkon EC motoru 

kW 2 x 0,25 3 x 0,25 2 x 0,25 3 x 0,25 2 x 0,25 3 x 0,25 

Prąd znamionowy silnika EC 
/ EC engine rated power / 

Jmenovitý výkon motoru EC 
A 2 x 1,3 3 x 1,3 2 x 1,3 3 x 1,3 2 x 1,3 3 x 1,3 

Masa urządzenia (bez wody) 
/ Weight (without water) / 

Váha (bez vody) 
kg 50,5 66,1 53,6 69,6 43,4 58,3 

IP -  54 

 

 

 

* PL: Moc grzewcza dla parametrów czynnika grzewczego 80/60°C oraz temperatury powietrza nawiewanego 15°C  

   EN: Heating capacity for 80/60°C heating medium and 15°C supply air temperature 

   CZ: Topný výkon pro teplotu topného média 80/60 °C a teplotu přiváděného vzduchu 15 °C 
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7.2. MOCE GRZEWCZE KURTYN WODNYCH / TRANSPORT / TOPNÝ VÝKON DVEŘNÍCH CLON 

  

WING PRO W150 R1 

Parameters Tz/Tp [°C] 

90/70 [°C] 80/60 [°C] 70/50 [°C] 60/40 [°C] 

Tp1 Qp 

Pg [kW] 

Tp2 

Qw [m³/h] Δp [kPa] Pg [kW] 

Tp2 

Qw [m³/h] Δp [kPa] Pg [kW] 

Tp2 

Qw [m³/h] Δp [kPa] Pg [kW] 

Tp2 

Qw [m³/h] Δp [kPa] 

[°C] [m³/h] [°C] [°C] [°C] [°C] 

0 

7900 32,4 11,0 1,40 13,8 27,9 9,8 1,20 10,8 23,2 8,1 1,00 8,0 18,5 6,5 0,80 5,5 

5700 27,2 13,2 1,20 10,1 23,4 11,4 1,00 7,9 19,5 9,5 0,90 5,8 15,6 7,6 0,70 4,0 

4500 23,9 14,6 1,10 8,0 20,5 12,6 0,90 6,2 17,1 10,5 0,70 4,6 13,6 8,4 0,60 3,2 

5 

7900 30,2 15,8 1,30 12,6 25,6 14,1 1,10 9,3 21,0 12,5 0,90 6,7 16,3 10,8 0,70 4,3 

5700 25,3 17,5 1,10 8,9 21,5 15,6 0,90 6,8 17,7 13,7 0,80 4,9 13,7 11,8 0,60 3,2 

4500 22,2 18,9 1,00 7,0 18,9 16,8 0,80 5,4 15,5 14,7 0,70 3,9 12,0 12,5 0,50 2,5 

10 

7900 28,0 20,1 1,20 10,6 23,4 18,5 1,00 7,9 18,8 16,8 0,80 5,5 14,0 15,1 0,60 3,3 

5700 23,5 21,8 1,00 7,7 19,7 19,9 0,90 5,8 15,8 17,9 0,70 4,0 11,8 15,9 0,50 2,4 

4500 20,6 23,1 0,90 6,1 17,2 21,0 0,80 4,6 13,8 18,8 0,60 3,2 10,3 16,6 0,40 1,9 

15 

7900 25,8 24,5 1,10 9,1 21,2 22,8 0,90 6,6 16,6 21,1 0,70 4,3 11,8 19,3 0,50 2,4 

5700 21,6 26,0 1,00 6,7 17,8 24,1 0,80 4,8 13,9 22,1 0,60 3,2 9,9 20,0 0,40 1,8 

4500 18,9 27,2 0,80 5,3 15,6 25,1 0,70 3,8 12,2 22,9 0,50 2,5 8,6 20,6 0,40 1,38 

20 

7900 23,5 28,8 1,00 7,8 19,0 27,1 0,80 5,4 14,3 25,4 0,60 3,4 9,4 23,5 0,40 1,63 

5700 19,8 30,2 0,90 5,7 15,9 28,2 0,70 4,0 12,0 26,2 0,50 2,5 7,9 24,1 0,30 1,18 

4500 17,3 31,4 0,80 4,5 14,0 29,2 0,60 3,1 10,5 26,9 0,50 1,9 6,8 24,5 0,30 0,91 

PL: Tz – temperatura wody na zasilaniu do urządzenia; Tp – temperatura wody na powrocie z urządzenia; Tp1 – temperatura powietrza na wlocie do urządzenia; Tp2 – temperatura 

powietrza na wylocie z urządzenia; Pg – moc grzewcza urządzenia; Qw – przepływ wody; Qp- wydajność powietrza; Δp – spadek ciśnienia w wymienniku ciepła 

EN: Tz – inlet water temperature; Tp – outlet water temperature; Tp1 – inlet air temperature; Tp2 – outlet air temperature; Pg – heating capacity; Qw – water flow; Qp- air flow rate; Δp 

– pressure drop in the heat exchanger 

CZ: Tz - teplota vstupní vody; Tp - výstupní teplota vody; Tp1 - teplota vstupního vzduchu; Tp2 - teplota výstupního vzduchu; Pg - topný výkon; Qw - průtok vody; Qp- průtok vzduchu; Δp 

- pokles tlaku ve výměníku tepla 

 

  

WING PRO W200 R1 

Parameters Tz/Tp [°C] 

90/70 [°C] 80/60 [°C] 70/50 [°C] 60/40 [°C] 

Tp1 Qp 

Pg [kW] 

Tp2 

Qw [m³/h] Δp [kPa] Pg [kW] 

Tp2 

Qw [m³/h] Δp [kPa] Pg [kW] 

Tp2 

Qw [m³/h] Δp [kPa] Pg [kW] 

Tp2 

Qw [m³/h] Δp [kPa] 

[°C] [m³/h] [°C] [°C] [°C] [°C] 

0 

11900 47,6 11,1 2,10 34,1 41,1 9,5 1,80 26,8 34,5 8,0 1,50 20,2 27,8 6,5 1,20 14,2 

8600 40,0 12,9 1,80 25,1 34,5 11,1 1,50 19,7 29,0 9,3 1,30 14,8 23,4 7,5 1,00 10,4 

6800 35,2 14,3 1,60 19,9 30,4 12,4 1,30 15,6 25,5 10,4 1,10 11,8 20,6 8,4 0,90 8,3 

5 

11900 44,3 15,5 2,00 30,1 37,8 13,9 1,70 23,2 31,3 12,4 1,40 16,9 24,6 10,8 1,10 11,4 

8600 37,3 17,2 1,60 22,1 31,8 15,4 1,40 17,0 26,3 13,6 1,20 12,5 20,7 11,8 0,90 8,4 

6800 32,8 18,6 1,40 17,5 28,0 16,6 1,20 13,5 23,2 14,6 1,00 0,9 18,2 12,5 0,80 6,6 

10 

11900 41,1 19,9 1,80 26,3 34,6 18,3 1,50 19,8 28,1 16,7 1,20 13,9 21,4 15,1 0,90 8,8 

8600 34,6 21,5 1,50 19,3 29,1 19,7 1,30 14,5 23,6 17,9 1,00 10,3 18,0 16,0 0,80 5,1 

6800 30,4 22,8 1,30 15,3 25,6 20,8 1,10 11,5 20,8 18,7 0,90 8,1 15,8 16,7 0,70 5,2 

15 

11900 37,9 24,3 1,70 22,8 31,4 22,7 1,40 16,6 24,9 21,1 1,10 11,2 18,2 19,4 0,80 6,6 

8600 31,9 25,8 1,40 16,7 26,5 23,9 1,20 12,2 20,9 22,1 0,90 8,3 15,3 20,2 0,70 4,9 

6800 28,0 27,0 1,20 13,2 23,3 24,9 1,00 9,7 18,4 22,9 0,80 6,6 13,4 20,7 0,60 3,85 

20 

11900 34,7 28,6 1,50 19,4 28,2 27,0 1,20 13,7 21,7 25,4 0,90 8,8 14,9 23,7 0,60 4,63 

8600 29,2 30,0 1,30 14,3 23,8 28,2 1,00 10,1 18,2 26,3 0,80 6,5 12,5 24,3 0,50 3,40 

6800 25,7 31,1 1,10 11,3 20,9 29,1 0,90 8,1 16,0 27,0 0,70 5,1 11,0 24,8 0,50 2,70 

PL: Tz – temperatura wody na zasilaniu do urządzenia; Tp – temperatura wody na powrocie z urządzenia; Tp1 – temperatura powietrza na wlocie do urządzenia; Tp2 – temperatura 

powietrza na wylocie z urządzenia; Pg – moc grzewcza urządzenia; Qw – przepływ wody; Qp- wydajność powietrza; Δp – spadek ciśnienia w wymienniku ciepła 

EN: Tz – inlet water temperature; Tp – outlet water temperature; Tp1 – inlet air temperature; Tp2 – outlet air temperature; Pg – heating capacity; Qw – water flow; Qp- air flow rate; Δp 

– pressure drop in the heat exchanger 

CZ: Tz - teplota vstupní vody; Tp - výstupní teplota vody; Tp1 - teplota vstupního vzduchu; Tp2 - teplota výstupního vzduchu; Pg - topný výkon; Qw - průtok vody; Qp- průtok vzduchu; Δp 

- pokles tlaku ve výměníku tepla 
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WING PRO W150 R2 

Parameters Tz/Tp [°C] 

90/70 [°C] 80/60 [°C] 70/50 [°C] 60/40 [°C] 

Tp1 Qp 

Pg [kW] 

Tp2 

Qw [m³/h] Δp [kPa] Pg [kW] 

Tp2 

Qw [m³/h] Δp [kPa] Pg [kW] 

Tp2 

Qw [m³/h] Δp [kPa] Pg [kW] 

Tp2 

Qw [m³/h] Δp [kPa] 

[°C] [m³/h] [°C] [°C] [°C] [°C] 

0 

7300 57,6 21,8 2,50 19,2 49,6 18,8 2,20 14,8 41,6 15,7 1,80 10,9 33,3 12,6 1,50 7,4 

5150 47,2 25,4 2,10 13,3 40,7 21,9 1,80 10,3 34,1 18,3 1,50 7,6 27,3 14,7 1,20 5,2 

4000 40,6 28,1 1,80 10,1 35,0 24,2 1,50 7,8 29,3 20,3 1,30 5,7 23,5 16,3 1,00 3,9 

5 

7300 53,6 25,7 2,40 16,8 45,7 22,6 2,00 12,7 37,6 19,5 1,60 9,1 29,3 16,3 1,30 5,9 

5150 43,9 29,0 1,90 11,7 37,4 25,5 1,60 8,8 30,8 21,9 1,30 6,3 24,1 18,1 1,00 4,1 

4000 37,8 31,6 1,70 8,8 32,2 27,7 1,40 6,7 26,5 23,7 1,20 4,8 20,7 19,5 0,90 3,1 

10 

7300 49,7 29,5 2,20 14,6 41,7 26,3 1,80 10,8 33,6 23,2 1,50 7,4 25,3 19,9 1,10 4,5 

5150 40,7 32,6 1,80 10,1 34,2 29,0 1,50 7,5 27,6 25,5 1,20 5,1 20,8 21,5 0,90 3,1 

4000 35,0 35,0 1,50 7,7 29,4 31,0 1,30 5,7 23,7 27,0 1,00 3,9 17,8 22,7 0,80 2,4 

15 

7300 45,7 33,2 2,00 12,5 37,8 30,0 1,70 9,0 29,7 26,8 1,30 5,9 21,3 23,5 0,90 3,3 

5150 37,5 36,1 1,70 8,7 31,0 32,5 1,40 6,2 24,4 28,8 1,10 4,1 17,4 24,8 0,80 2,3 

4000 32,2 38,4 1,40 6,6 26,7 34,4 1,20 4,7 21,0 30,2 0,90 3,1 14,9 25,8 0,60 1,70 

20 

7300 41,8 36,9 1,80 10,6 33,9 33,7 1,50 7,3 25,8 30,4 1,10 4,5 17,2 27,0 0,70 2,20 

5150 34,3 39,6 1,50 7,4 27,8 35,9 1,20 5,1 21,1 32,1 0,90 3,1 14,0 28,0 0,60 1,50 

4000 29,5 41,7 1,30 5,6 23,9 37,6 1,00 3,9 18,2 33,4 0,80 2,4 11,8 28,7 0,50 1,11 

PL: Tz – temperatura wody na zasilaniu do urządzenia; Tp – temperatura wody na powrocie z urządzenia; Tp1 – temperatura powietrza na wlocie do urządzenia; Tp2 – temperatura 

powietrza na wylocie z urządzenia; Pg – moc grzewcza urządzenia; Qw – przepływ wody; Qp- wydajność powietrza; Δp – spadek ciśnienia w wymienniku ciepła 

EN: Tz – inlet water temperature; Tp – outlet water temperature; Tp1 – inlet air temperature; Tp2 – outlet air temperature; Pg – heating capacity; Qw – water flow; Qp- air flow rate; Δp 

– pressure drop in the heat exchanger 

CZ: Tz - teplota vstupní vody; Tp - výstupní teplota vody; Tp1 - teplota vstupního vzduchu; Tp2 - teplota výstupního vzduchu; Pg - topný výkon; Qw - průtok vody; Qp- průtok vzduchu; Δp 

- pokles tlaku ve výměníku tepla 

 

  

WING PRO W200 R2 

Parameters Tz/Tp [°C] 

90/70 [°C] 80/60 [°C] 70/50 [°C] 60/40 [°C] 

Tp1 Qp 

Pg [kW] 

Tp2 

Qw [m³/h] Δp [kPa] Pg [kW] 

Tp2 

Qw [m³/h] Δp [kPa] Pg [kW] 

Tp2 

Qw [m³/h] Δp [kPa] Pg [kW] 

Tp2 

Qw [m³/h] Δp [kPa] 

[°C] [m³/h] [°C] [°C] [°C] [°C] 

0 

10700 87,5 22,6 3,90 47,5 75,7 19,6 3,30 37,0 63,8 16,5 2,80 27,5 51,7 13,4 2,30 19,1 

7800 73,1 25,9 3,20 34,1 63,3 22,5 2,80 26,6 53,4 18,9 2,30 19,8 43,3 15,4 1,90 13,8 

6100 63,2 28,7 2,80 26,1 54,8 24,8 2,40 20,4 46,2 20,9 2,00 15,2 37,5 17,0 1,60 10,6 

5 

10700 81,6 26,5 3,60 41,7 69,8 23,4 3,10 31,8 57,9 20,2 2,50 23,0 45,8 17,0 2,00 15,3 

7800 68,1 29,6 3,00 29,9 58,3 26,0 2,60 22,9 48,4 22,5 2,10 16,6 38,3 18,8 1,70 11,1 

6100 58,9 32,2 2,60 22,9 50,4 28,3 2,20 17,5 41,9 24,3 1,80 12,7 33,2 20,3 1,40 8,5 

10 

10700 75,6 30,2 3,30 36,2 63,9 27,1 2,80 27,0 52,0 23,9 2,30 18,9 39,9 20,7 1,70 11,9 

7800 63,2 33,2 2,80 26,0 53,4 29,6 2,30 19,4 43,5 26,0 1,90 13,6 33,4 22,3 1,50 8,6 

6100 54,6 35,6 2,40 19,9 46,2 31,7 2,00 14,9 37,6 27,7 1,60 10,5 28,9 23,6 1,30 6,6 

15 

10700 69,7 33,9 3,1 31,2 58,0 30,8 2,50 22,6 46,1 27,5 2,00 15,2 34,0 24,2 1,50 8,9 

7800 58,3 36,7 2,60 22,4 48,5 33,1 2,10 16,3 38,6 29,4 1,70 10,9 28,4 25,6 1,20 6,4 

6100 50,4 39,0 2,20 17,2 41,9 35,0 1,80 12,5 33,4 30,9 1,50 8,4 24,6 26,7 1,10 4,91 

20 

10700 63,9 37,6 2,80 26,6 52,1 34,4 2,30 18,6 40,2 31,1 1,80 11,8 28,0 27,7 1,20 6,22 

7800 53,4 40,2 2,40 19,1 43,6 36,5 1,90 13,4 33,7 32,7 1,50 8,5 23,4 28,9 1,00 4,49 

6100 46,1 42,3 2,00 14,6 37,7 38,2 1,70 10,3 29,1 34,1 1,30 6,5 20,2 29,8 0,90 3,44 

PL: Tz – temperatura wody na zasilaniu do urządzenia; Tp – temperatura wody na powrocie z urządzenia; Tp1 – temperatura powietrza na wlocie do urządzenia; Tp2 – temperatura 

powietrza na wylocie z urządzenia; Pg – moc grzewcza urządzenia; Qw – przepływ wody; Qp- wydajność powietrza; Δp – spadek ciśnienia w wymienniku ciepła 

EN: Tz – inlet water temperature; Tp – outlet water temperature; Tp1 – inlet air temperature; Tp2 – outlet air temperature; Pg – heating capacity; Qw – water flow; Qp- air flow rate; Δp 

– pressure drop in the heat exchanger 

CZ: Tz - teplota vstupní vody; Tp - výstupní teplota vody; Tp1 - teplota vstupního vzduchu; Tp2 - teplota výstupního vzduchu; Pg - topný výkon; Qw - průtok vody; Qp- průtok vzduchu; Δp 

- pokles tlaku ve výměníku tepla 
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 Zgodnie z Art. 22 ust.1 i 2 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.180 poz. 1495) nie wolno umieszczać, wyrzucać, magazynować 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Niebezpieczne związki zawarte w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
wykazują bardzo niekorzystne oddziaływanie na rośliny, drobnoustroje, a przede wszystkim na człowieka, uszkadzają bowiem jego układ centralny i 

obwodowy układ nerwowy oraz układ krwionośny i wewnętrzny, a dodatkowo powodują silne reakcje alergiczne. Zużyte urządzenie należy dostarczyć do 
lokalnego punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych, który zarejestrowany jest w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i prowadzi selektywną 

zbiórkę odpadów. 
ZAPAMIĘTAJ! 

Zgodnie z Art. 35 ustawy użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, po zużyciu takiego sprzętu, zobowiązany jest do oddania go 
jednostce zbierającej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Selektywna zbiórka odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz ich 

przetwarzanie przyczynia się do ochrony środowiska, obniża przedostawanie się szkodliwych substancji do atmosfery oraz wód powierzchniowych. 
It is forbidden to place, dispose of and store worn-out electric and electronic equipment, together with other waste. Dangerous compound contained in 

electronic and electric equipment have a very adverse impact on plants, micro-organisms, and, most importantly, on humans, as they damage our 
central and peripheral nervous system, as well as circulatory and internal system. Additionally, they cause serious allergic reactions. Worn-out 

equipment is to be delivered to a local collection point for used electric equipment, which carries out a selective collection of waste. 
REMEMBER! 

The user of equipment intended for households, and which has been worn out, is obliged to transfer such equipment to a collecting unit that collects 
worn-out electric and electronic equipment. The selective collecting and further processing of waste from households contributes to the protection of 

environment, reduces the penetration of hazardous substances into the atmosphere and surface waters. 

Je zakázáno umisťovat, likvidovat a skladovat opotřebovaná elektrická a elektronická zařízení spolu s  jiným odpadem. Nebezpečné sloučeniny obsažené 
v elektronických a elektrických zařízeních mají velmi nepříznivý vliv na rostliny, mikroorganismy a především na člověka, protože poškozují náš centrální 

a periferní nervový systém, oběhový a vnitřní systém. Navíc způsobují vážné alergické reakce. Opotřebované zařízení odevzdejte do místní sběrny 
použitých elektrozařízení, která provádí selektivní sběr odpadu. 

UPOZORNĚNÍ! 
Uživatel zařízení určeného pro domácnost, které dosloužilo, je povinen předat toto zařízení do sběrné jednotky, která shromažďuje opotřebovaná 
elektrická a elektronická zařízení. Selektivní sběr a další zpracování odpadů z domácností přispívá k ochraně životního prostředí, snižuje pronikání 

nebezpečných látek do ovzduší a povrchových vod. 
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8. KARTA GWARANCYJNA / WARRANTY CARD / ZÁRUČNÍ LIST 

Karta gwarancyjna 
1. Pieczątka firmy instalującej VTS POLSKA  Sp. z o.o. 

Al. Grunwaldzka 472 A, 

80-309 Gdańsk 

Polska 
 

                                                                                    www.vtsgroup.com 
2. Numer fabryczny urządzenia 

3. Miejsce przeglądu 4. Data instalacji 

5. Adres, ulica 6. Numer lokalu 

7. Miasto 8. Kod pocztowy 

 

PL 
STANDARDOWE WARUNKI GWARANCJI VTS DLA PRODUKTÓW EUROHEAT 
Na podstawie niniejszych warunków gwarancji, wskazana w karcie gwarancyjnej spółka z Grupy VTS [dalej: VTS] gwarantuje właścicielowi [dalej: Klient] bezawaryjną pracę sprzedanych przez VTS urządzeń typu Volcano VR, WING W100 - 
200, WING E100 – 200, WING C100 - 200 [dalej: urządzenia], WING PRO W150-200, WING PRO C150-200 . 
 
§ 1 Okres gwarancji 

1. Gwarancja na urządzenia i elementy automatyki wynosi 3 lata od daty nabycia urządzeń przez Klienta. 
2. Za datę nabycia uznaje się datę wystawienia faktury VAT przez VTS lub dystrybutora VTS, dokumentującej sprzedaż urządzenia Klientowi. 

§ 2 Zakres gwarancji 
1. W przypadku uznania zasadności reklamacji, VTS według własnego uznania wymieni urządzenia lub ich wadliwe części albo naprawi je w miejscu zainstalowania lub innym miejscu, po odesłaniu do 
naprawy. 
2. W przypadku realizacji świadczenia gwarancyjnego w miejscu zainstalowania urządzenia w kraju siedziby VTS, VTS pokryje koszty transportu pracowników Autoryzowanego Serwisu VTS oraz transportu części zamiennych wyłącznie 
w promieniu 200 km od siedziby serwisu na terenie tego kraju. 
3. W przypadku realizacji świadczenia gwarancyjnego w miejscu zamontowania urządzenia, które nie leży w kraju siedziby Autoryzowanego Serwisu VTS, VTS pokryje wyłącznie koszty części zamiennych lub koszty urządzeń, wraz z 
dostawą na zasadach DAP (Incoterms 2010). 
4. Aktualna lista Autoryzowanych Serwisów VTS, zwanych dalej serwisami, jest dostępna na stronie www.vtsgroup.com oraz w biurach handlowych VTS 
5. Zgłoszenie gwarancyjne jest realizowane wyłącznie w przypadku, gdy urządzenie zostało zakupione w kraju siedziby VTS. 
6. Świadczenie gwarancyjne nie przerywa, nie zawiesza ani nie zmienia terminu gwarancji, gwarancja na wymienione części kończy się z upływem terminu gwarancji na urządzenie. 
7. Gwarancja udzielona przez VTS nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 
8. Niniejsze warunki gwarancji wiążą strony wszelkich umów związanych z urządzeniami, o ile za zgodą VTS umowa nie stanowi inaczej. 

§ 3 Wyłączenia 
1. Niniejszą gwarancją nie są objęte: 

a. Uszkodzenia obudowy powstałe w wyniku korozji elementów blaszanych, w szczególności ale nie wyłącznie w miejscach zagięć, perforacji,łączeń oraz tłoczeń 
b. Części urządzeń ulegające normalnemu zużyciu, materiały eksploatacyjne. 
c. Uszkodzenia niezawinione przez VTS oraz wady urządzeń powstałe z innych przyczyn niż tkwiące w urządzeniach. 
d. Uszkodzenia urządzeń wynikłe z wpływu otoczenia, niewłaściwego transportu, składowania. 
e. Uszkodzenia mechaniczne wynikające z niewłaściwej obsługi i eksploatacji urządzenia, napraw lub konserwacji, które zostały przeprowadzone w sposób niezgodny z dokumentacją techniczną dołączoną do urządzenia DTR lub 
przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji. 
f. Urządzenia, których instalacja lub rozruch był wykonany w sposób niezgodny z dokumentacją techniczną dołączoną do urządzenia DTR lub przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji. 
g. Urządzenia, które nie zostały poddane przeglądom co najmniej raz w roku i bieżącym konserwacjom, zgodnie z wymaganiami określonymi w DTR, albo których przeglądy lub konserwacje zostały przeprowadzone przez osoby 
nieposiadające odpowiednich kwalifikacji. 
h. Urządzenia, w których dokonano modyfikacji, zmiany parametrów pracy, naprawy lub wymiany części urządzeń bez pisemnej zgody VTS. 
i. Uszkodzenia lub wady urządzenia, które nie mają wpływu na funkcjonalność i prawidłową pracę urządzeń. 

2. Niniejsza gwarancja nie obejmuje zobowiązania VTS do przeprowadzania bieżących konserwacji, przeglądów lub programowania urządzeń. 
3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności VTS za szkody spowodowane postojami urządzeń w okresie oczekiwania na świadczenia gwarancyjne oraz wszelkie szkody w innym niż urządzenia majątku klienta. 
4. W celu realizacji uprawnień z gwarancji Klient jest zobowiązany zgłosić reklamację w kraju, w którym zakupił urządzenie. W przypadku skierowania zgłoszenia w innym kraju niż kraj zakupu, VTS nie ma obowiązku świadczenia w 
ramach gwarancji. 

§ 4 Reklamacje 
1. Reklamacje należy zgłaszać on-line poprzez przesłanie wniosku elektronicznego dostępnego na stronie www.vtsgroup.com lub telefonicznie poprzez kontakt z działem reklamacji wraz z przesłaniem wniosku elektronicznego 
wskazanego powyżej. 
2. Zgłoszenie reklamacji musi zawierać: 

- typ i numer fabryczny urządzenia, 
- datę nabycia i uruchomienia urządzenia, 
- miejsce zainstalowania urządzenia, 
- firmę sprzedawcy i instalatora urządzenia, 
- numer telefoniczny Klienta i osobę do kontaktów po stronie Klienta, 
- opis usterki urządzenia (opis nieprawidłowej pracy, wskazanie uszkodzonej części). 

3. W przypadku powoływania się przez Klienta na zarzut uszkodzenia urządzenia w czasie transportu, należy dostarczyć do wskazanego przez VTS miejsca naprawy urządzenie kompletne oraz zapakowane w oryginale opakowanie 
zabezpieczające przed uszkodzeniem. Numer fabryczny urządzenia musi być zgodny z numerem na oryginalnym opakowaniu i Karcie Gwarancyjnej. 
4. Zgłaszając reklamację Klient jest zobowiązany dostarczyć kopię faktury VAT dokumentującej nabycie reklamowanego urządzenia. 

§ 5 Świadczenie gwarancyjne 
1. Świadczenia wynikające z niniejszej gwarancji zostaną zrealizowane w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. W wyjątkowych wypadkach termin ten może być wydłużony do 30 dni. 
2. Części, które serwis wymontuje z urządzenia w ramach świadczenia gwarancyjnego i zastąpi je nowymi, przechodzą na własność VTS. 
3. Koszty wynikłe z powodu nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego lub przerwania pracy serwisu na życzenie Klienta ponosi Klient, zgodnie z cennikiem usług serwisowych dostępnym na stronie www.vtsgroup.com oraz na 
podstawie faktury VAT wystawionej przez Autoryzowany Serwis VTS. 
4. VTS ma prawo odmówić wykonania świadczenia gwarancyjnego w przypadku, gdy Klient wstrzymuje się z zapłatą za urządzenie lub wcześniejszą usługę serwisową. 
5. Klient zobowiązany jest do współdziałania z pracownikami serwisu przy realizacji świadczenia gwarancyjnego wykonywanego w miejscu zainstalowania urządzenia, w szczególności poprzez: 

a. umożliwienie w odpowiednim czasie swobodnego dostępu do urządzenia, 
b. przygotowania miejsca wykonywania usługi, w szczególności zapewnienie dodatkowych konstrukcji umożliwiających dostęp do urządzenia znajdującego się powyżej 1,5 m nad posadzką, w razie potrzeby demontaż i ponowny 
montaż urządzeń, 
c. odłączenie i podłączenie instalacji hydraulicznej (woda, układ glikolowy) i freonowej, wykonanie dodatkowych prac umożliwiających realizację zgłoszenia przez pracowników serwisu, 
d. przedstawienie dokumentów dostarczonych razem z urządzeniem (wypełniona przez instalatora karta gwarancyjna), 
e. zapewnienie możliwości rozpoczęcia pracy natychmiast po przybyciu serwisu i jej realizacji bez zbędnej zwłoki, 
f. nieodpłatne zapewnienie wszelkiej możliwej pomocy przy realizacji świadczenia (np. udostępnienie źródła energii elektrycznej lub oświetlenia miejsca realizacji świadczenia), 
g. podjęcie działań koniecznych do ochrony osób i rzeczy oraz przestrzeganie przepisów BHP w miejscu realizacji świadczenia gwarancyjnego, w tym zapewnienia aby miejsce realizacji świadczenia spełniało wymagania określone w 
przepisach i zasadach BHP. 

6. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania i potwierdzenia wykonania świadczenia gwarancyjnego na dokumencie Karta Serwisowa. W przypadku wątpliwości co do jakości lub kompletności wykonania świadczenia 
gwarancyjnego, Klientowi przysługuje prawo złożenia do VTS skargi. Do złożenia skargi stosuje się odpowiednio przepisy § 4 niniejszych Warunków Gwarancji. 

§ 6 Pozostałe postanowienia 
1. W przypadku sprzeczności pomiędzy Ofertą i Zamówieniem a niniejszymi Standardowymi Warunkami Gwarancji VTS, pierwszeństwo mają Standardowe Warunki Gwarancji VTS. W takim przypadku sprzeczne zapisy Oferty i 
Zamówienia nie znajdują zastosowania. 
2. W przypadku sprzeczności pomiędzy zawartą przez Strony umową a niniejszymi Standardowymi Warunkami Gwarancji VTS, pierwszeństwo mają Standardowe Warunki Gwarancji VTS, chyba że postanowienia umowy pomiędzy 
Stronami w sposób wyraźny stanowią inaczej. 
3. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa jest dostępna na stronie www.vtsgroup.com. 

http://www.vtsgroup.com/
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Warranty card 
1. Stamp of the company to carry out installation VTS POLSKA  Sp. z o.o. 

Al. Grunwaldzka 472 A, 

80-309 Gdańsk 

Polska 
 

                                                                                    www.vtsgroup.com 
2. Factory number of device 

3. Place of installation 4. Date of installation 

5. Address, street 6. Apartment number 

7. City 8. Postal code 

EN 
Based on these Warranty Terms and Conditions, the company from the VTS Group (hereinafter: VTS) specified in the warranty card hereby guarantees to the owner 
(hereinafter: Customer) that the Volcano VR, WING W100 - 200, WING E100 – 200, WING C100 - 200 devices, WING PRO W150-200, WING PRO C150-200 (hereinafter: 
devices) sold by VTS will work without malfunctions. 

 

§ 1 Warranty period 
1. The warranty for the devices and the automation shall be 3 years following the date when the devices were purchased by the Customer. 
2. The purchase date shall mean the date when VTS or a VTS distributor issued a VAT invoice documenting the sale of the device to the Customer. 

§ 2 Scope of warranty 
1. If a complaint is recognised as justified, VTS shall, at its option, either replace the devices or their defective parts or repair them on the site of their installation or in another place, after they are 

sent for repair. 
2. If the warranty service is provided on the site of device installation in the country of VTS’s registered office, VTS shall cover the costs of transporting VTS Autorised Service Technicians and 

transporting spare parts only within 200 km from the service office in this country. 
3. If the warranty service is provided on the site of device installation outside the country of VTS’s Autorised Service office, VTS shall only cover the costs of spare parts or devices costs, including 

delivery on DAP terms (Incoterms 2010) 
4. The current list of VTS Autorised Service Centers, hereinafter service centers, is available on www.vtsgroup.com and in VTS business offices. 
5. A warranty report is only processed if the device has been purchased in the country of VTS’s registered office. 
6. A warranty service does not interrupt, suspend or change the warranty period; the warranty for replaced parts shall expire along with the expiry of the device warranty. 
7. A warranty granted by VTS shall neither exclude nor limit or suspend the Customer’s rights arising from the regulations regarding implied warranty for defects of a sold item. 
8. These Warranty Terms and Conditions shall be binding for the parties of all contracts connected with the devices, unless the contract specifies otherwise, with the consent of VTS. 

§ 3 Exclusions 
1. This warranty shall not include: 

a. Damage to the housing caused by corrosion of sheet metal parts, particularly, but not exclusively, at folds, perforations, joints and embossing 
b. Any parts subject to normal wear and tear, consumables. 
c. Any damage arising through no fault of VTS and device defects occurring for reasons other than inherent to the devices. 
d. Device damage resulting from the impact of the surroundings, improper transport, storage. 
e. Mechanical damage arising from incorrect operation and use of the device, repair and maintenance incompatible with the technical documentation enclosed with the device, the Operation & 

Maintenance Manual or by individuals without proper qualifications. 
f. Devices whose installation or start-up was conducted in a manner incompatible with the technical documentation enclosed with the device, the Operation & Maintenance Manual or by 

individuals without proper qualifications. 
g. Devices which were not inspected at least once a year and were not subject to current maintenance activities as required by the Operation & Maintenance Manual or whose technical 

inspections or maintenance activities were conducted by individuals without proper qualifications. 
h. Devices which were subject to modifications, changes of operation parameters, repair or replacement of parts without the written consent of VTS. 
i. Any damage to or defects of devices which do not affect the functionality and correct operation of the devices. 

2. This warranty shall not cover VTS’s obligation to ensure current maintenance, inspections or programming of devices. 
3. This warranty shall cover neither VTS’s liability for any damage caused by device downtime while waiting for warranty services nor any damage to any property of the Customer other than the 

devices. 
4. In order to exercise their rights under the Warranty, the Customer shall file a complaint in the country where they have purchased the device. If a report is filed in another country than the country of 

purchase, VTS is under no obligation to provide service under the warranty. 
§ 4 Complaints 

1. File any complaints online by sending the electronic application available on www.vtsgroup.com or on the phone by calling the complaint department along with sending the electronic application 
specified above. 

2. A complaint report ought to include: 
- device type and serial number, 
- date of device purchase and start-up, 
- device installation site, 
- business name of the seller and installer of the device, 
- Customer’s phone number and the Customer's contact person, 
- description of the device malfunction (description of the incorrect functioning, specifying the damaged part). 

3. If the Customer claims that the device was damaged during transport, complete device in the original packaging securing the device against damage shall be delivered to the place of repair 
specified by VTS. The device serial number must be consistent with the number on the original packaging and in the Warranty Card. 

4. Filing a complaint, the Customer shall deliver a copy of the VAT invoice documenting the purchase of the device covered by the complaint. 
§ 5 Warranty service 

1. Services arising from this warranty shall be provided within the 14 days following the report date. In special cases, this time limit may be extended to 30 days. 
2. Any parts removed from the device by the service technicians within warranty services and replaced with new parts shall become the property of VTS. 
3. Any costs arising from a groundless complaint report or interruptions in the work of service technicians at the Customer’s request shall be borne by the Customer in line with the technical service 

price list available on www.vtsgroup.com 
4. VTS shall have the right to refuse to perform a warranty service if the Customer fails to pay for the device or for any previous technical service. 
5. The Customer shall cooperate with the service technicians in terms of a warranty service performed on the site of the device installation, in particular by: 

a. providing free access to the device in due time, 
b. preparing the site for service provision, in particular providing any additional structures to access a device installed higher than 1.5 m above the floor and, if necessary, to remove and re-install the 

devices, 
c. disconnecting and connecting the hydraulic system (water, glycol system) and the freon system, performing additional works to allow the service technicians to handle the complaint, 
d. presenting the documents provided together with the device (a warranty card filled out by the installer), 
e. making it possible for the service technicians to commence work immediately upon arrival, without unnecessary delay, 
f. providing, free of charge, all possible assistance in service provision (e.g. providing access to an electrical power source or lighting in the place of service provision), 
g. taking the actions necessary to protect people and objects and following OHS regulations at the place where the warranty service is being performed, which includes making sure that the 

service performance site meets the requirements defined in legal regulations. 
6. The Customer shall promptly accept and confirm completion of the warranty service on the Service Card document. When in doubt as to the quality and completeness of the warranty service, the 

Customer has the right to complain to VTS. Provisions of § 4 hereof shall apply to such a complaint as appropriate. 
§ 6 Other provisions 

1. In the event of any discrepancies between the Proposal plus the Purchase Order and these VTS Standard Warranty Terms and Conditions, VTS Standard Warranty Terms and Conditions shall prevail. 
In such an event, any contradictory provisions of the Proposal and the Purchase Order shall not apply. 

2. In the event of any discrepancies between a contract signed by the Parties and these VTS Standard Warranty Terms and Conditions, VTS Standard Warranty Terms and Conditions shall prevail. 
3. The Operation & Maintenance Manual is available on www.vtsgroup.com. 

 

 

 

http://www.vtsgroup.com/
http://www.vtsgroup.com/
http://www.vtsgroup.com/
http://www.vtsgroup.com/
http://www.vtsgroup.com/
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Záruční list 
1. Razítko montážní firmy VTS Czech Republic s.r.o. 

Prosecká 851/64, 

190 00 Praha 9 
 

www.vtsgroup.com 
2. Sériové číslo zařízení 

3. Místo montáže 4. Datum montáže  

5. Ulice  6. Číslo popisné 

7. Město  8. PSČ  

 

CZ 
Na základě těchto záručních podmínek společnost ze skupiny VTS Group (dále jen: VTS) uvedená v záručním listu tímto majiteli (dále jen zákazník) zaručuje, že Volcano VR, WING W100 - 200, WING E100 - 200 , 
zařízení WING C100 - 200, WING PRO W150-200, WING PRO C150-200 (dále: zařízení) prodávané společností VTS budou fungovat bez poruch. 
§ 1 Záruční doba 
1. Záruka na zařízení a automatizaci je 3 roky od data zakoupení zařízení zákazníkem. 
2. Datem nákupu se rozumí datum, kdy VTS nebo distributor VTS vystavil fakturu s DPH dokládající prodej zařízení Zákazníkovi. 
§ 2 Rozsah záruky 
1. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, VTS dle své volby buď vymění zařízení nebo jejich vadné části nebo je opraví na místě jejich instalace nebo na jiném místě po jejich odeslání do opravy. 
2. Pokud je záruční servis poskytován na místě instalace zařízení v zemi sídla VTS, hradí VTS náklady na přepravu autorizovaných servisních techniků VTS a přepravu náhradních dílů pouze do vzdálenosti 200 km od servisu v. tato země. 
3. Pokud je záruční servis poskytován na místě instalace zařízení mimo zemi autorizovaného servisu VTS, VTS hradí pouze náklady na náhradní díly nebo náklady na zařízení, včetně dodání za podmínek DAP (Incoterms 2010) 
4. Aktuální seznam autorizovaných servisních středisek VTS (dále jen servisní střediska) je k dispozici na www.vtsgroup.com a v obchodních kancelářích VTS. 
5. Záruční zpráva se zpracovává pouze v případě, že bylo zařízení zakoupeno v zemi sídla společnosti VTS. 
6. Záruční servis nepřerušuje, nepozastavuje ani nemění záruční dobu; záruka na vyměněné díly zaniká spolu s vypršením záruky na zařízení. 
7. Záruka poskytnutá VTS nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva zákazníka vyplývající z předpisů týkajících se předpokládané záruky za vady prodávané položky. 
8. Tyto Záruční podmínky jsou závazné pro smluvní strany všech smluv souvisejících s přístroji, pokud smlouva nestanoví se souhlasem VTS jinak. 
§ 3 Výluky 
1. Tato záruka nezahrnuje: 
a. Poškození krytu způsobené korozí plechových dílů, zejména, ale ne výlučně, v místech záhybů, perforací, spojů a reliéfů 
b. Jakékoli díly podléhající běžnému opotřebení, spotřební materiál. 
c. Jakékoli škody vzniklé bez zavinění VTS a závady zařízení vzniklé z jiných důvodů, než které jsou vlastní zařízení. 
d. Poškození zařízení v důsledku vlivu okolí, nesprávné přepravy, skladování. 
e. Mechanické poškození způsobené nesprávnou obsluhou a používáním zařízení, opravami a údržbou neslučitelnými s technickou dokumentací přiloženou k zařízení, Návodem k obsluze a údržbě nebo osobami bez řádné kvalifikace. 
f. Zařízení, jejichž instalace nebo spuštění bylo provedeno způsobem neslučitelným s technickou dokumentací přiloženou k zařízení, Návodem k obsluze a údržbě nebo osobami bez řádné kvalifikace. 
g. Zařízení, která nebyla kontrolována alespoň jednou ročně a nebyla předmětem běžné údržby, jak to vyžaduje Návod k obsluze a údržbě, nebo jejichž technické kontroly nebo činnosti údržby byly prováděny osobami bez řádné 
kvalifikace. 
h. Zařízení, která podléhala úpravám, změnám provozních parametrů, opravě nebo výměně dílů bez písemného souhlasu VTS. 
i. Jakékoli poškození nebo vady zařízení, které nemají vliv na funkčnost a správný provoz zařízení. 
2. Tato záruka se nevztahuje na povinnost VTS zajistit běžnou údržbu, kontroly nebo programování zařízení. 
3. Tato záruka se nevztahuje na odpovědnost VTS za jakoukoli škodu způsobenou odstávkou zařízení při čekání na záruční servis, ani na jakékoli poškození jakéhokoli majetku zákazníka kromě zařízení. 
4. Za účelem uplatnění svých práv ze záruky podá zákazník reklamaci v zemi, kde zařízení zakoupil. Pokud je hlášení podáno v jiné zemi, než je země zakoupení, společnost VTS nemá žádnou povinnost poskytovat servis v rámci záruky. 
§ 4 Reklamace 
1. Případné stížnosti podávejte online zasláním elektronické přihlášky dostupné na www.vtsgroup.com nebo telefonicky zavoláním na reklamační oddělení spolu se zasláním elektronické přihlášky uvedené výše. 
2. Zpráva o stížnosti by měla obsahovat: 
- typ zařízení a sériové číslo, 
- datum zakoupení zařízení a spuštění, 
- místo instalace zařízení, 
- obchodní firmu prodávajícího a montéra zařízení, 
- telefonní číslo zákazníka a kontaktní osobu zákazníka, 
- popis závady zařízení (popis nesprávné funkce s uvedením poškozené části). 
3. V případě, že zákazník tvrdí, že zařízení bylo poškozeno během přepravy, musí být na místo opravy určené VTS doručeno kompletní zařízení v originálním obalu zajišťující zařízení proti poškození. Sériové číslo zařízení se musí shodovat 
s číslem na originálním obalu a na záručním listu. 
4. Zákazník k reklamaci doručí kopii faktury s DPH dokládající nákup reklamovaného zařízení. 
§ 5 Záruční servis 
1. Služby vyplývající z této záruky budou poskytnuty do 14 dnů od data zprávy. Ve zvláštních případech může být tato lhůta prodloužena na 30 dnů. 
2. Jakékoli díly odstraněné ze zařízení servisními techniky v rámci záručního servisu a nahrazené novými díly se stávají majetkem VTS. 
3. Veškeré náklady vzniklé z neodůvodněného reklamačního hlášení nebo přerušení práce servisních techniků na žádost zákazníka nese zákazník v souladu s ceníkem technických služeb dostupným na www.vtsgroup.com 
4. VTS má právo odmítnout provedení záručního servisu, pokud zákazník nezaplatí za zařízení nebo za jakýkoli předchozí technický servis. 
5. Zákazník je povinen při provádění záručního servisu na místě instalace zařízení spolupracovat se servisními techniky, a to zejména: 
a. poskytnutí bezplatného přístupu k zařízení včas, 
b. příprava staveniště pro poskytování služeb, zejména zajištění případných dodatečných konstrukcí pro přístup k zařízení instalovanému výše než 1,5 m nad podlahou a v případě potřeby k odstranění a opětovné instalaci zařízení, 
c. odpojení a připojení hydraulického systému (voda, glykolový systém) a freonového systému, provedení dodatečných prací, které umožní servisním technikům vyřídit reklamaci, 
d. předložení dokladů dodaných spolu se zařízením (záruční list vyplněný montérem), 
e. umožnit servisním technikům zahájit práci ihned po příjezdu, bez zbytečného prodlení, 
f. bezplatné poskytování veškeré možné pomoci při poskytování služby (např. zajištění přístupu ke zdroji elektrické energie nebo osvětlení v místě poskytování služby), 
g. provádění úkonů nezbytných k ochraně osob a věcí a dodržování předpisů BOZP v místě provádění záručního servisu, což zahrnuje i zajištění toho, aby místo provádění servisu splňovalo požadavky stanovené právními předpisy. 
6. Zákazník je povinen neprodleně přijmout a potvrdit provedení záručního servisu na dokladu o servisní kartě. V případě pochybností o kvalitě a úplnosti záručního servisu má zákazník právo reklamovat u VTS. Na takovou reklamaci se 
přiměřeně použije ustanovení § 4 těchto VOP. 
§ 6 Ostatní ustanovení 
1. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí mezi Návrhem plus Objednávkou a těmito Standardními záručními podmínkami VTS mají přednost Standardní záruční podmínky VTS. V takovém případě se nepoužijí jakákoli rozporná ustanovení 
Návrhu a Objednávky. 
2. V případě jakýchkoli rozporů mezi smlouvou podepsanou stranami a těmito standardními záručními podmínkami VTS mají přednost standardní záruční podmínky VTS. 

3. Návod k obsluze a údržbě je k dispozici na www.vtsgroup.com. 

 

 

 

 

http://www.vtsgroup.com/
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Гарантийная карта 
1. Assembly company’s stamp / Печать монтирующей компании ТОО «VTS Kazakhstan (ВТС Казахстан)» 

БЦ Нурлы Тау, блок 5Б, 
офис 16, 20 этаж 

050059 г. Алматы пр. Аль-Фараби,17/1 
www.vtsgroup.com 

2. Device serial number / Серийный номер устройства 

3. Place of assembly - name / Место монтажа - название 4. Date of assembly / Дата монтажа 

5. Street name / Улица 6. Number / Номер 

7. City / Город 8. Zip code / Индекс 

 

KZ 
На условиях настоящей гарантии ООО «ВТС»ТС""АРТНЫЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ВТС гарантирует Покупателю безаварийную работу оборудования Volcano VR, WING W100 - 200, 
WING E100 – 200, WING C100 – 200, WING PRO W150-200, WING PRO C150-200 (далее - оборудование). 
 

§ 1 Срок действия гарантии 
1. Гарантия на оборудование и элементы автоматики составляет 3 года от даты покупки оборудования Клиентом. 
2. Датой покупки является дата когда ООО «ВТС» или дистрибьютор ООО «ВТС» выдали счет-фактуру, документирующую продажу оборудования Клиенту. 

1. В случае признания рекламации обоснованной ООО «ВТС» по своему усмотрению либо принимает решение о замене оборудования или его неисправных частей, о ремонте на месте эксплуатации оборудования или в 
другом месте. 

2. Если гарантийное обслуживание предоставляется на месте установки оборудования в стране где зарегистрирован офис ООО «ВТС», ООО «ВТС» должен покрыть расходы на проезд лицензированных 
сервисных специалистов ООО «ВТС» и транспортировку запасных частей только в радиусе 200 км от офиса сервисной службы в этой стране. 

3. Если гарантийное обслуживание предоставляется на месте установки оборудования за пределами страны где зарегистрирована лицензированая сервисная служба ООО «ВТС»., ООО «ВТС». должен только покрыть расходы 
на запасные части или оборудования, включая доставку по условиям DAP (Incoterms 2010) 

4. Актуальный список лицензированных сервисных центров ООО «ВТС», далее сервисные центры, доступен на www.vtsgroup.com и в бизнес-офисах ООО «ВТС». 
5. Действие гарантии распространяется только на оборудование, приобретённое в пределах Российской Федерации. 
6. Гарантийная услуга не прерывает, не приостанавливает и не увеличивает срока действия гарантии. Гарантия на заменённые комплектующие заканчивается вместе с окончанием срока гарантии на оборудование. 
7. Предоставленная ООО «ВТС» гарантийная услуга никоим образом не исключает, не ограничивает и не приостанавливает права Покупателя, вытекающие из настоящих гарантийных условий. 
8. Условия гарантии являются обязательными для сторон всех договоров, предметом которых является оборудование, если договором не предусмотрено иное. 

 

§ 3 Исключения 
1. Гарантия не распростаняется на: 

a. Любые  детали, подверженные естественному износу, расходные материалы. 
b. Повреждения корпуса вследствии коррозии элементов изготовленных из листового металла, особенно в местах сгиба, перфорации, стыков и выдавливания. 
c. Любые детали, подверженные естественному износу, расходные материалы. 
d. Поломки, возникшие не по вине ООО «ВТС», дефекты оборудования, возникшие по каким-то иным причинам, не определяемым свойствами и характеристиками самого оборудования. 
e. Повреждения оборудования, произошедшие в результате воздействия окружающей среды, неправильной транспортировки или хранения. 
f. Механические повреждения, произошедшие в результате: неправильной эксплуатации и использования оборудования; ремонта и технического обслуживания оборудования, не соответствующих требованиям 

технической документации, прилагаемой к оборудованию, требованиям Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию либо произведённых лицами, не имеющими соответствующей квалификации. 
g. Оборудование, сборка или запуск которого были осуществлены в нарушение требований технической документации, прилагаемой к оборудованию, требований Руководства по эксплуатации и техническому 

обслуживанию либо лицами, не имеющими соответствующей квалификации. 
h. Оборудование, в отношении которого не проводился технический осмотр, как минимум, один раз в год, и не осуществлялись действия по техническому обслуживанию в соответствии с требованиями 

Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию либо технический осмотр и техническое обслуживание проводились лицами, не имеющими соответствующей квалификации. 
i. Оборудование, в котором были произведены модификации, изменение параметров эксплуатации, ремонт или замена запчастей без письменного согласия ООО «ВТС». 
j. Любые повреждения или дефекты оборудования, которые не влияют на функциональные характеристики и правильную работу оборудования. 

2. По настоящей гарантии ООО «ВТС» не несёт ответственность за текущее техническое обслуживание, технические осмотры и программирование оборудования. 
3. По настоящей гарантии ООО «ВТС» не несёт ответственность за любой ущерб, причинённый в результате простоя оборудования в период ожидания гарантийного обслуживания, а также за любые повреждения, 

нанесённые иному, помимо оборудования, имуществу Покупателя. 
4. В целях реализации своих прав по настоящей гарантии Покупатель подаёт рекламацию в стране приобретения оборудования. В случае подачи рекламации в другой стране, нежели страна приобретения 

оборудования, ООО «ВТС» не будет связано обязательствами по предоставлению гарантийных услуг. 
 

§ 4 Рекламации 
1. Рекламации могут быть направлены в письменном виде или в электронном виде через сайт www.vtsgroup.com. 
2. Рекламация должна содержать: 

- тип и заводской номер оборудования; 
- дату приобретения и запуска оборудования; 
- адрес места сборки оборудования; 
- наименование поставщика и организации, осуществляющей сборку оборудования; 
- номер телефона Покупателя и контактные данные ответственного представителя Покупателя; 
- подробное описание неисправности оборудования (описание неправильной работы, перечисление повреждённых частей оборудования). 

3. Если Покупатель заявляет о повреждении оборудования во время транспортировки, оно должно быть доставлено к месту ремонта, указанному ООО «ВТС», способом, исключающим его повторное повреждение. При этом 
оборудование должно быть комплектным и в оригинальной упаковке. Заводской номер оборудования должен соответствовать номеру, указанному на оригинальной упаковке и в гарантийном талоне. 

4. К рекламации необходимо приложить копию товарной накладной, подтверждающей факт приобретения оборудования. 
 

§ 5 Гарантийное обслуживание 
1. Услуги, вытекающие из настоящей гарантии, должны быть оказаны в течение 14 рабочих дней с момента получения соответствующей рекламации. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 

поставки запасных частей или др. причинами, этот срок может быть увеличен до 30 рабочих дней или на более длительный период времени. 
2. Оборудование или любые его части, заменённые на новые в рамках гарантийного обслуживания, должны быть переданы ООО «ВТС». 
3. Любые затраты, возникшие в связи с необоснованной рекламацией или прекращением/приостановлением работы сотрудников авторизованного сервиса ООО «ВТС» по требованию Покупателя, должны быть 

возмещены Покупателем исходя из действующих тарифов авторизованного сервиса, доступных на www.vtsgroup.com. 
4. ООО «ВТС» вправе отказать в осуществлении гарантийного осблуживания в случае, если Покупатель не оплатил стоимость оборудования либо стоимость предыдущего технического обслуживания. 
5. В процессе осуществления гарантийного обслуживания в месте эксплуатации оборудования Покупатель обязуется оказывать содействие сотрудникам авторизованного сервиса ООО «ВТС», в частности: 

a. обеспечить свободный доступ к оборудованию в согласованное время; 
b. подготовить место для осуществления технического обслуживания, в частности, предоставить приспособления для доступа к оборудованию, установленному выше 1,5 м над полом, и, в случае необходимости, 

произвести демонтаж и повторную установку оборудования; 
c. отсоединить и подключить гидравлическую систему (по воде, гликолю) и обвязку по фреону, осуществить иные мероприятия по указанию сотрудников авторизованного сервиса ООО «ВТС»; 
d. предоставить документы, прилагаемые к оборудованию (гарантийная карта, технический паспорт, руководства по эксплуатации и техническому обсулживанию и т.п.); 
e. предоставить возможность начала работ сразу после прибытия сотрудников авторизованного сервиса ООО «ВТС» и осуществления работ без лишнего промедления; 
f. оказать необходимую помощь сотрудникам авторизованного сервиса ООО «ВТС» (например, обеспечить доступ к источнику электроэнергии или освещение в месте оказания услуг); 
g. принять необходимые меры для защиты людей и имущества, обеспечить соблюдение правил охраны труда и техники безопасности на месте осуществления гарантийного обслуживания, в том числе обеспечить 

соответствие места проведения работ требованиям, установленным законодательством. 
6. Клиент обязан незамедлительно принять и подтвердить выполнение гарантийных работ в в письменном виде (в протоколе – сервисной карте). В случае возникновения претензий относительно качества или полноты 

осуществления гарантийного обслуживания Покупатель вправе направить жалобу в адрес ООО «ВТС». К подобной жалобе применяются.положения, предусмотренные § 4 настоящих гарантийных условий. 
 

§ 6 Другие положения 
1. В случае расхождений между положениями коммерческого предложения, заказа на поставку оборудования, договора поставки оборудования и положениями настоящих гарантийных условий, последние имеют 

преимущественную силу. В таком случае любые противоречивые положения коммерческого предложения, заказа на поставку и договора поставки не применяются. 
2. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию доступно на сайте www.vtsgroup.com. 

 

 

§ 2 Область действия гарантии 

http://www.vtsgroup.com/
http://www.vtsgroup.com/
http://www.vtsgroup.com/
http://www.vtsgroup.com/
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Гарантійна карта 
1. Assembly company’s stamp / Штамп монтажної компанії ТОВ ВТС Україна 

Вул. Шолуденка 3, оф 311 

04116  

Киъв 

www.vtsgroup.com.ua 
2. Device serial number / Серійний номер пристрою 

3. Place of assembly - name / Місце монтажу - назва 4. Date of assembly / Дата монтажу 

5. Street name / Вулиця 6. Number / Номер 

7. City / Місто 8. Zip code / Індекс 

 

UA 

 
На підставі цих Умов гарантії компанія групи VTS (далі: VTS), зазначена в гарантійному талоні, цим гарантує власнику (далі: Замовник), що Вулкан VR, WING W100 - 200, WING E100 - 200, WING Пристрої 
C100 - 200, WING PRO W150-200, WING PRO C150-200 (далі: пристрої), що продаються VTS, працюватимуть без несправностей. 

 
§ 1 Термін дії гарантії 
        1. Гарантія на обладнання та елементи автоматики складає 3 роки з дати придбання обладнання Клієнтом. 
        2. Датою покупки є дата коли ТОВ «ВТС» або дистриб'ютор ТОВ «ВТС» видали рахунок-фактуру, документуючу продаж обладнання Клієнту. 
§ 2 Область дії гарантії 

1. У разі визнання рекламації обґрунтованою ТОВ «ВТС» на свій розсуд або приймає рішення про заміну обладнання, або його несправних частин, про ремонт на місці експлуатації обладнання або в іншому місці. 
2. Якщо гарантійне обслуговування надається на місці установки обладнання в країні де зареєстрований офіс ТОВ «ВТС», ТОВ «ВТС» повинен покрити витрати на проїзд ліцензованих сервісних фахівців ТОВ «ВТС» і 
транспортування запасних частин тільки в радіусі 200 км від офісу сервісної служби в цій країні. 
3. Якщо гарантійне обслуговування надається на місці установки обладнання за межами країни де зареєстрована ліцензування сервісна служба ТОВ «ВТС»., ТОВ «ВТС» повинен тільки покрити витрати на запасні частини 
або обладнання, включаючи доставку по умовам DAP (Incoterms 2010) 
4. Актуальний список ліцензованих сервісних центрів ТОВ «ВТС», далі сервісні центри, доступний на www.vtsgroup.com і в бізнес-офісах ТОВ «ВТС». 
5. Дія гарантії поширюється тільки на обладнання, придбане в межах Украіни. 
6. Гарантійна послуга не перериває, не зупиняє і не збільшує терміну дії гарантії. Гарантія на замінені комплектуючі закінчується разом із закінченням терміну гарантії на обладнання. 

       7. Предоставленная ООО «ВТС» гарантийная услуга никоим образом не исключает, не ограничивает и не приостанавливает права Покупателя, вытекающие из настоящих гарантийных условий. 
       8. Умови гарантії є обов'язковими для всіх контрактів, пов’язаних із цими пристроями, якщо в договорі не вказано інше, за згодою VTS. 
§ 3 Винятки 

1. Ця гарантія не поширюється на: 
а. Пошкодження кожуха, спричинені корозією елементів листового металу, зокрема, але не тільки в місцях вигинів, перфорацій, стиків та тиснення 
b. Деталі обладнання, що підлягають нормальному зносу, витратні матеріали. 
в Пошкодження, які виникли не з вини ТОВ «ВТС», дефекти обладнання, що виникли з якихось інших причин, які не визначаються властивостями і характеристиками самого обладнання. 
г. Пошкодження пристроїв внаслідок впливу навколишнього середовища, неправильного транспортування та зберігання. 
е. Механічні пошкодження, спричинені неправильною експлуатацією та використанням пристрою, ремонтом чи технічним обслуговуванням, які були проведені способом, що не відповідає технічній документації, що 
додається до пристрою, Посібнику з експлуатації та технічного обслуговування або особами без відповідної кваліфікації. 
f. Пристрої, встановлення або введення яких в експлуатацію було виконано способом, що не відповідає технічній документації, що додається до пристрою, Посібнику з експлуатації та обслуговування або особами без 
відповідної кваліфікації. 
г. Пристрої, які не перевірялись принаймні раз на рік та постійне технічне обслуговування відповідно до вимог, викладених у Керівництві з експлуатації та технічного обслуговування, або перевірки чи технічне 
обслуговування яких проводили особи без відповідної кваліфікації. 
ч. Пристрої з модифікацією, зміною робочих параметрів, ремонтом або заміною деталей пристрою без письмової згоди VTS. 
i. Пошкодження або дефекти пристрою, які не впливають на функціональність та належну роботу пристроїв. 
2. Ця гарантія не поширюється на обов'язок VTS проводити постійне технічне обслуговування, перевірку або програмування пристроїв. 
3. За цією гарантією ТОВ «ВТС» не несе відповідальність за будь-який збиток, заподіяний у результаті простою обладнання в період очікування гарантійного обслуговування, а також за будь-які пошкодження, нанесені 
іншому, крім обладнання, майну Покупця. 
4. Для реалізації гарантійних прав замовник зобов'язаний подати скаргу в країні, де було придбано пристрій. Якщо повідомлення подається в іншій країні, ніж країна придбання, VTS не зобов'язана надавати послуги за 
гарантією. 

§ 4 Рекламації 
1. Скарги слід подавати в режимі он-лайн, надіславши електронну заявку, доступну на веб-сайті www.vtsgroup.com.ua, або телефоном, зв’язавшись із відділом розгляду скарг разом із електронною заявкою, зазначеною 
вище. 
2. Скарга повинна містити: 
- тип та серійний номер пристрою, 
- дата придбання та введення в експлуатацію пристрою, 
- місце установки пристрою, 
- найменування постачальника і організації, що здійснює збірку обладнання; 
- номер телефону Покупця і контактні дані відповідального представника Покупця; 
- докладний опис несправності обладнання (опис неправильної роботи, перерахування пошкоджених частин обладнання). 
3. Якщо Покупець заявляє про пошкодження обладнання під час транспортування, воно повинно бути доставлено до місця ремонту, зазначеного ТОВ «ВТС», способом, що виключає його повторне ушкодження. При 
цьому обладнання повинно бути комплектним і в оригінальній упаковці разом з документом поставки (накладна і т.п.) і фотографіями, які підтверджують ушкодження. Заводський номер обладнання повинен 
відповідати номеру, зазначеному на оригінальній упаковці і в гарантійному талоні. 
4. До рекламації необхідно додати копію товарної накладної, яка підтверджує факт придбання обладнання. 

§ 5 Гарантійне обслуговування 
1. Послуги за цією гарантією надаватимуться протягом 14 днів з дати повідомлення. У виняткових випадках цей термін може бути продовжений до 30 днів. 
2. Частини, які служба видаляє з пристрою в рамках гарантійного обслуговування та замінює їх новими, стають власністю VTS. 
3. Витрати, спричинені необґрунтованим повідомленням про скаргу або перериванням обслуговування на вимогу Замовника, несе Замовник відповідно до прейскуранта послуг з обслуговування, доступного на веб-сайті 
www.vtsgroup.com, та на підставі рахунку-фактури з ПДВ, виданого авторизованим сервісниим центром VTS. 
4. VTS має право відмовити у наданні гарантійних послуг, якщо Клієнт утримується від оплати пристрою або попередньої послуги. 
5. Клієнт зобов’язаний співпрацювати з обслуговуючим персоналом при здійсненні гарантійного обслуговування, що виконується на місці встановлення пристрою, зокрема шляхом: 
а) надання вільного доступу до пристрою у відповідний час, 
b. підготовка місця, де буде виконуватися послуга, зокрема забезпечення додаткових конструкцій, що забезпечують доступ до пристрою, розташованого на відстані більше 1,5 м над підлогою, і, за необхідності, 
розбирання та повторне збирання пристроїв, 
c. від'єднання і підключення гідравлічної системи (по воді, гліколю) і обв'язку по фреону, здійснити інші заходи за вказівкою співробітників авторизованого сервісу ТОВ «ВТС»; 
d. представлення документів, що постачаються з пристроєм (гарантійний талон заповнюється дилером або монтажником), 
e. надати можливість початку робіт відразу після прибуття співробітників авторизованого сервісу ТОВ «ВТС» і здійснення робіт без зайвого зволікання; 
f. надання всілякої допомоги у виконанні послуги безкоштовно (наприклад, надання джерела електроенергії або освітлення місця виконання), 
g. вжити необхідних заходів для захисту людей і майна, забезпечити дотримання правил охорони праці та техніки безпеки на місці здійснення гарантійного обслуговування, в тому числі забезпечити відповідність місця 
проведення робіт вимогам, встановленим законодавством. 
6. Клієнт зобов'язаний негайно прийняти і підтвердити виконання гарантійних робіт письмово (в протоколі – гарантійної карти). У разі виникнення претензій щодо якості або повноти здійснення гарантійного 
обслуговування Покупець має право подати скаргу на адресу ТОВ «ВТС». До подібної скарзі пріменяются положенія, передбачені § 4 справжніх гарантійних умов. 

§ 6 Інші положення 
1 У разі розбіжностей між положеннями комерційної пропозиції, замовлення на поставку обладнання, договору поставки обладнання та положеннями цих гарантійних умов, останні мають переважну силу. У такому 
випадку будь-які суперечливі положення комерційної пропозиції, замовлення на поставку і договору поставки не застосовуються. 
2. Керівництво по експлуатації та технічного обслуговування є на сайті www.vtsgroup.com.ua 

 

http://www.vtsgroup.com/
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