Ansökan om förlängd garanti utöver ALEM 09
För utfärdande av Gigamedia förlängd garanti krävs att följande dokument skickas till
Gigamedia:
1. Ifylld och bifogad Ansökan om Gigamedia förlängd garanti, (se sid 2)
2. En kopia av installatörens Gigamedia Certified Installer diplom eller diplom
från annan nätverksutbildning t.ex. EUU i Nyköping eller likvärdig
3. Kännedom och materialkunskap om Gigamedias produkter (om kunskap inte
finns tag kontakt med Gigamedia)
4. Installationens materiellista gällande datanätverket
5. Mätprotokoll på alla länkar i nätverket mätt med ett Level II eller Level III
instrument. Nätet skall mätas in enligt Europeisk/Svensk Standard EN 50173
som PL-länk (Permanent Link) i länkklass D, E eller Ea. Alternativ inmätning
enligt ISO/IEC11801
6. Ritningar och registreringshandlingar över systemet
7. Ritningar över korskopplingsskåpets front

Dessa handlingar skickas till Gigamedia och om allt bedöms vara i sin ordning samt att
länkarna klarar mätning enligt ovan kommer en förlängd garanti träda i kraft och gäller
från godkännande av nätet.
Garantin gäller endast om installationen utförs enligt Svensk Standard (SS-EN 50173)
samt gäller bara om alla delar i länken är av fabrikat Gigamedia. Under garantitiden skall
eventuella kompletteringar eller ändringar i anläggningen meddelas Gigamedia. Vidare
skall utbyggnad av nätet utföras av samma entreprenör som installerade nätet från
början eller av Gigamedia godkänd installatör.
Installatören som installerar Gigamedia skall ha adekvat kompetens och materialkännedom om Gigamedia och kunna uppvisa kursintyg från Gigamedias Certified
Installer utbildning eller annat intyg utfärdat av utbildningsinstitut t.ex. EUU.
Förutom ALEM 09 kan Gigamedia utfärda en förlängd garanti upp till 25 år. Ange på
sidan 2 vilken garantitid som önskas. Garantin träder i kraft efter utfärdandet av
certifikatet och skall bifogas övriga handlingar till beställaren/slutkunden efter eller vid
besiktning.

www.gigamedia.se

Ansökan Gigamedia förlängd garanti
Önskad garantitid:

10 år

15 år

20 år

25 år

Installationsfirma med adress och telefon, namn på installatörer
Installationsfirma:
Adress:
Postnummer och ort:
Telefon:
Installatör:
Installatör:
Installatör:
Anläggningens adress med kund/företagsnamn
Anläggning:
Beställare/kund:
Adress:
Information/bifogade dokument:
Ny anläggning:

Oskärmat:

Kategori:

Komplettering av bef. anläggning:

Skärmat:

Länkklass:

Mätprotokoll medskickat:

Antal sidor:

Ritningar och registreringshandlingar
medskickat:

Antal sidor:

Ritningar över korskopplingsskåpen
medskickat:

Antal sidor:

Utbildningsbevis från Gigamedia
Certified Installer (eller motsvarande)
medskickat:

Antal sidor:

Materiallista medskickat:

Antal sidor:

Samtliga dokument skickas eller mailas till:
Rexel Sverige AB, Att: Gunnar Axelsson, Kyrkogårdsg 11, 504 30 Borås
gunnar.axelsson@gigamedia.se
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Som fil:

