DŮLEŽITÁ INFORMACE
Vyloučení odpovědnosti za baterie Li-ion

LINAK.CZ/HOMELINE
LINAK.CZ/DESKLINE
LINAK.CZ/MEDLINE-CARELINE

Vyloučení odpovědnosti za baterie Li-ion
Li-ion baterie jdou směrem minimalizace fyzických rozměrů
při současném zvyšování kapacity. Výsledkem jsou rozměrově
efektivní baterie, které však koncentrují velké množství v malém
prostoru. Z tohoto důvodu se kvůli možnosti vzniku vnitřních
krátkých spojení (zkratů) zvyšuje riziko tepelného úniku
(viz. poznámka dole).
Obecně lze říci, že objem používaných Li-ion baterií neustále
roste a s tím roste i nevyhnutelné riziko výskytu tepelného úniku.
Z tohoto důvodu jsou přijímána striktnější pravidla ohledně
přepravy Li-ion článků a to zejména v oblasti letecké přepravy.
Zpřísněná opatření jsou tak přijímána ohledně přepravovaného
množství, manipulace a skladování specifických výrobků
přepravovaných letecky.
Výrobci (OEMs) a koncoví uživatelé musí brát v potaz, že ačkoli
jsou bezpečné k používání nesou Li-ion články určité riziko
tepelného úniku. Velikost rizika odpovídá chybovosti 1 kus
z milionu (1PPM) nebo je ještě nižší. LINAK ve svých Li-ion
bateriích využívá praxí prověřené typy článků s osvědčenou
historií (např. elektromobily). Použití těchto článků s prověřenou
technologií snižuje riziko tepelného úniku, které však nelze zcela
eliminovat. LINAK provedl kroky vedoucí k redukci tohoto rizika,
bateriové komplety mají schválení UL. Aby bylo zaručeno to, že
bateriové zdroje odpovídají posledním doporučením, byl jejich
design přezkoumán externím mezinárodně uznávaným expertem.
Kromě toho firma LINAK používá pouze články renomovaných
výrobců, v současnosti články firem SONY a PANASONIC.
Při používání Li-ion baterií v zařízení LINAK doporučuje provedení
analýzy rizik. Tato analýza rizik by se měla zaměřit na takovou
montáž bateriového zdroje do zařízení, která zabrání přímému
kontaktu s hořlavými materiály.
Používání baterií LINAK Li-ion nenese větší míru rizika tepelného
úniku než je tomu u ostatních renomovaných výrobců Li-ion
článků působících na trhu. Z tohoto důvodu je zřejmé, že LINAK
nemůže převzít odpovědnost za žádné závady ani škody vzniklé
v souvislosti se závadou, která může vzniknout kvůli přirozeným
vlastnostem Li-ion baterií.

Pokud je některá z Li-ion baterií použitých ve výrobcích LINAK
v záruční době shledána jako defektní poskytne LINAK výrobci
zařízení (OEM) nový výrobek. Firma LINAK výslovně odmítá
jakékoli další způsoby náhradního plnění. Firma LINAK není
za žádných okolností odpovědná za jakékoli škody, ať již
přímé, nepřímé, trestné, speciální nebo následné, včetně ztrát,
vyplývajících z jakéhokoli incidentu souvisejícího s přirozeným
rizikem tepelného úniku v Li-ion článku, ani za jakékoli použití
výrobků LINAK. Společnost LINAK výslovně odmítá ztrátu zisků,
neuskutečnění očekávaných úspor, jakékoli nároky vůči našemu
zákazníkovi třetí stranou nebo jakékoli jiné obchodní nebo
ekonomické ztráty jakéhokoli druhu a to i v případě, že byla
společnost LINAK informována o možnosti takové škody nebo
ztráty.
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Poznámka : ‘Tepelný únik’ je přehřátí článku, které může vést ke vzniku malého plamene a kouře vycházejících z článku
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