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ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Постачальник не несе гарантійних зобов’язань, якщо недоліки в продук-
ції виникли через порушення користувачем технічних чи інших вимог 
при зберіганні, експлуатації чи використанні продукції, а також внаслідок 
внесення користувачем змін до продукції.

При здійсненні покупки продукції U.I.LAPP GmbH (Німеччина) покупець 
підтверджує, що йому відомі всі технічні вимоги, необхідні для нормаль-
ної експлуатації продукції, в тому числі, розміщені на офіційному веб-
сайті постачальника в мережі інтернет за адресою lappukraine.lappgroup.
com та/або в актуальному друкованому каталозі Lapp Group.

КАБЕЛЬНА ПРОДУКЦІЯ
Загальна інформація
Кабелі та проводи потрібно обирати в суворій відповідності до умов 
експлуатації (наприклад: напруга, струм, вимоги з прокладки у пучках) і 
зовнішніми умовами (наприклад: температура зовнішнього середовища, 
водо- та вогнестійкість, стійкість до агресивних матеріалів, механічні 
навантаження, в тому числі навантаження в процесі монтажу.
Стійкість матеріалів вибраної продукції до умов їх експлуатації, правиль-
ний монтаж і навантаження в рамках допустимих граничних значень 
(технічні дані) значним чином впливають на надійність і строк експлу-
атації комплектуючих і кінцевого виробу в цілому. Рекомендації щодо 
застосування нашої продукції, в тому числі її технічні характеристики, ви 
можете знайти на офіційному вебсайті постачальника в мережі Інтернет 
за адресою lappukraine.lappgroup.com та/або в актуальному друковано-
му каталозі Lapp Group.

Транспортування та зберігання
Під час транспортування та зберігання продукції мають бути дотримані 
наступні вимоги: температурний режим зовнішнього середовища, хіміч-
ний/механічний вплив, навантаження, вплив УФ-променів на ізоляцію 
кабелю призначеного для застосування всередині приміщень. Слід 
запобігати механічних навантажень при низьких температурах, особливо 
вібрацій, ударів, вигинів та перекручувань. Особливо важливо дотримува-
тись цього для кабелів з ізоляцією і оболонкою з ПВХ пластикату.
При зберіганні на відкритому повітрі кінці кабелів мають бути загермети-
зовані задля виключення потрапляння вологи під ізоляцію.

Монтаж
Під час монтажу повинні бути дотримані всі умови, наприклад, такі як: 
температура зовнішнього середовища, радіус вигину тощо. Повний 
перелік умов вказаний на вебсайті постачальника в мережі інтернет за 
адресою lappukraine.lappgroup.com та/або в актуальному друкованому 
каталозі Lapp Group.

РОЗ’ЄМИ/АКСЕСУАРИ
Загальна інформація
Роз’єми та аксесуари потрібно обирати в суворій відповідності до вимог 
експлуатації, наприклад, таких як: напруга, струм, ступінь захисту, 
кількість контактів тощо; а також до зовнішніх умов, наприклад, таких як: 
температура зовнішнього середовища, водо- та вогнестійкість, стійкість 
до агресивних матеріалів, механічні навантаження, в тому числі наванта-
ження в процесі монтажу тощо.

Монтаж 
Під час монтажу потрібно обов’язково враховувати температуру зовніш-
нього середовища. Роз’єми не мають підключатися або відключатися під 
напругою.

З будь-яких питань ви можете звернутись до нас безпосередньо 
і ми з радістю вам допоможемо!
+380 44 495 60 00
www.lappukraine.com
info@lappukraine.com 


