
ZASADY ZGŁASZANIA REKLAMACJI INWERTERÓW

W celu sprawnego rozpatrzenia sprawy serwisowej, oraz ułatwienia 
zrozumienia problemu serwisowi nalez�y podac� informacje na temat:

a) Modelu oraz numeru seryjnego urządzenia,

b) Nazwy instalacji na portalu monitoringu (jez�eli występuje),

c) Pełną nazwę podmiotu zgłaszającego usterkę, najlepiej aby był to 
instalator odpowiedzialny za instalację

d) Kod błędu, bądz�  w przypadku jego braku, moz� liwie wyczerpujący 
opis usterki,

e) Skanu dowodu zakupu produktu

f) Nalez�y dokonac� pomiaro� w podstawowych parametro� w DC takich jak:

wartos�c� wzajemną napięcia pomiędzy biegunami, oraz uziemieniem 
na kaz�dym z podłączonych łan� cucho� w.

Wartos�ci parametro� w od strony napięcia przemiennego AC:

Nalez�y dokonac� pomiaro� w napięc� fazowych, międzyfazowych oraz 
paramento� w pomiędzy przewodem neutralnym N oraz uziemiającym 
PE.

g) Informacje na temat wersji oprogramowania falownika, ostatnich 
błędo� w, ustawien�  krajowych

h) Dane osobowe instalatora tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres 
mailowy

i) Adres odbioru urządzenia uszkodzonego oraz dane kontaktowe dla 
kuriera

j) Adres wysyłki urządzenia zastępczego oraz dane kontaktowe dla 
kuriera
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W przypadku stwierdzenia uszkodzenia falownika Fronius nalez�y

kontaktowac� się bezpośrednio z serwisem producenta w języku polskim.

Aby zgłosic� roszczenie gwarancyjne nalez�y:

Bezpos�rednio po wykryciu wady zgłosic� ją za pos�rednictwem formularza

zgłoszenia sprawy serwisowej, kto� ry dostępny jest pod adresem:

www.forum-fronius.pl/download/formularzzgloszenia-

sprawy-serwisowej-pdf/

Przesłac� zgłoszenie serwisowe na maila:

pv-support-poland@fronius.com

Bądz�  skorzystac� ze strony Fronius Solar Online Support:

https:// tws.fronius.com

Aby skontaktowac� się ze wsparciem technicznym w języku polskim nalez�y

kontaktowac� się telefoniczne pod nr telefonu:

+48 32 621 07 08
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