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Допълнителни гаранционни условия на ИРА-Д ООД за 

оранжерийни осветителни тела 

 
 

Осветителните тела НОВИ Осветителните тела ВТОРА УПОТРЕБА 
-Корпус -  нов. 

-Електроника нова. 

-Рефлектор нов. 

-Лампа  нова. 

-Корпус – втора употреба. 

-Електрониката на телата е подменена. 

-Рефлектор почистен. 

-Лампа  нова. 
 

1. Гаранция на арматурата и електро апаратурата: 

 Гаранционния срок за арматурата и електро апаратурата е 2 

години. 

 Гаранцията е действителна при нормална употреба и нормални 

условия на експлоатация на осветителната система като 

напрежение,ток и честота на тока. 

 Ако в условията на договора ИРА-Д ООД е приел да изготви 

програма за осветяване, то фирмата предоставя „ Разяснения 

към плана на осветяване” . 

 Ако клиента счита, че заложените в плана показатели не са 

изпълнени, то ИРА-Д ООД прави щателен анализ на 

предполагаемите отклонения. 

 Ако се установи, че отклоненията са по вина на ИРА-Д ООД , 

компанията предприема мерки за решаване на въпроса. 

 Ако отклоненията не се явяват грешка на фирма ИРА-Д ООД и 

проблема не е в „ План за осветление” , ние се ангажираме да 

съдействаме за решаване на проблема. 

2. Гаранция на лампите: 

 Гаранционния период на излезлите от строя лампи е 1 година. 

 Гаранцията е действителна само при нормална употреба и 

нормални условия на експлоатация – напрежение, ток и 

честота на тока. 

Гаранцията на лампите се приема в съответствие на следните  

условия: 

Лампите,които излизат от строя в периода на гаранционния срок се 

изпращат в фирма ИРА-Д ООД. Лампи излезли от строя в резултат на 

екстремно въздействие, например – 
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 счупване на стъклото в резултат на термичен шок, или в 

резултат на насилие не подлежат на замяна. 

 Гаранцията не се приема при случай на употреба в 

осветителна система не отговаряща на характеристиките 

изисквани от съответната лампа. 

 Понижаване номиналното нивото на свето отдаване, 

посочено в табл. 1, за по малко от 10000часа. 

3. Параметри и промяна на свето отдаването  на лампите: 

Свето отдаването на лампите в течение на времето на експлоатация 

се променя. Намаляването на свето отдаването се усилва и в резултат 

на превишаване на номиналното напрежение на захранване. 

 

Гарантирани показатели на лампите.                                    Табл. 1 

Тип на лампата Данни на 

производител 

за нова лампа 

Гарантирани показатели 

Philips Green Power 400W/230V 

Osram Plantastar       400W/230V 

725µmol 

725 µmol 

725µmol с толеранс +/- 3% 

725µmol с толеранс +/- 3% 

Philips Green Power 600W/230V 

Osram Plantastar       600W/230V 

1100µmol 

1100µmol 

1100µmol с толеранс +/- 3% 

1100µmol с толеранс +/- 3% 

Philips Green Power 600W/400V 1150µmol 0-4000часа по-малко от 1060 µmol 

4000-8000часа по-малко от 1020 µmol 

8000-12000часа по-малко от 990 µmol 

 

В периода на използване от 10000 часа, извадка на 1% от 

инсталираните лампи и не по малко от 12 бр. лампи , трябва да 

показват посочените данни. Ако това не е така, тогава вие имате 

право на възмездяване. 

Възмездяването, за което става въпрос, изхожда от икономическата 

дълговечност на лампите от 10000 часа работа с номинални 

стойности на свето отдаване, посочени в таблицата. 

В случай  когато имате предположение, че лампите не отговарят на 

спецификацията, със съгласието на ИРА-Д ООД може да направите 

следното: 

Можете да представите в ИРА-Д ООД, извадка от 15 лампи. Фирма 

ИРА-Д ООД ще направи измервания на лампата с цел да се определи 

съответстват ли показателите на лампите на техните производствени 

спецификации. Ако показателите на лампите не съответстват, ще 

бъде подадена претенция към производителя. В случай на 
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признаване на претенцията, собственика ще бъде частично възмезден 

пропорционално на часовете на работа. 
Пример: 
Осветителната система е изградена от 1000 осветителни тела. Времето на 
експлоатация е 4000 часа. Лампите не съответстват на спецификацията и   
претенцията е удовлетворена. Фермера ще бъде възмезден с 1000*0,6=60%. 
Фермера има право да закупи 1000бр. нови лампи с отстъпка 60%. Всички не 
отговарящи 1000 лампи трябва да се върнат за унищожаване. 
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4. Рекламации и претенции: 

Клиента може да се възползва от гаранционните условия , в случаи 

когато неговата претенция е възможно бърза, но не по-късно от две 

седмици след възникване на претенциите или откриване на брака. 

Претенциите трябва да са направени в писмен вид и изпратени до 

ИРА-Д ООД . 

 
 


