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Термотехника
Условия за ползване на звуковия симулатор Bosch Sound Tools

1. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
1.
Обхват на приложение и дефиниции
1.1.
Роберт Бош ЕООД, бул. Черни връх 51Б, 1407 София, България, („BOSCH“) предоставя на
потребителя информация за шумовите емисии на термопомпи BOSCH с мощност 5kW („термопомпи“) в
рамките на BOSCH Sound Tools („BST“) – Приложение за възпроизвеждане на звук от BOSCH.
1.2.
Терминът „Потребител“ в тези Условия се отнася до всички физически и юридически лица,
използващи BST.
1.3.
Настоящите Условия за ползване регулират използването на BST. За да използва BST,
потребителят трябва да се съгласи с тези Условия за ползване.
2.
Описание на услугите
2.1.
Целта на BST е да предостави на потребителя приблизителна представа за шума, излъчван от
термопомпите.
2.2.
BST генерира шумове въз основа на звуковите емисии на термопомпите, в зависимост от
разстоянието на потребителя от термопомпата, както и на фонови шумове, типични за околната среда.
2.3.
За тази цел BST възпроизвежда типичните шумове, които възникват при работа на
термопомпите. Към шума, генериран от термопомпата, се наслагват шумове на околната среда и реалистични
фонови шумове на градската среда, за да се възпроизведат шумовите емисии на термопомпата. Потребителят
може да промени симулираното разстояние до термопомпата и други фактори в определени граници, като
конфигурира съответно BST.
2.4.
Възпроизвежданите шумове на термопомпата са аудиозаписи, съответстващи на работата на
съответната термопомпа при външна температура от +7 градуса по Целзий (стандартна стойност A7/W55).
2.5.
Поради технически ограничения, обаче, възпроизвежданите шумове се отклоняват от шумовете,
генерирани при реална работа на термопомпата и от реалните фонови звуци. Специфичните характеристики на
продукта и инсталацията, както и мястото на инсталиране на съответното устройство, разстоянието от
източниците, генериращи фоновия шум, климатичните и метеорологичните условия, както и други влияещи
фактори като дебелина на стени, филтриращ ефект на стъклопакета и разположението на прозорците, оказват
значително влияние върху действително възприеманите шумови емисии при реална работа на термопомпата.
2.6.
В допълнение, възпроизвежданата сила на шумовете, генерирани от BST, до голяма степен
зависи от настройката на силата на звука на високоговорителите или на други възпроизвеждащи устройства,
използвани от потребителя.
3.
Право на ползване
Потребителят има право да използва BST само в съответствие с тези Условия за ползване. Всяко понататъшно използване, копиране, изтегляне и/или разпространение на съдържанието извън обхвата,
предоставен от BOSCH в съответствие с настоящите Условия за ползване, не е разрешено.
4.
Редактиране / Промени
BOSCH си запазва правото да променя, изтрива или добавя съдържание към обхвата на тези Условия и
отделните файлове без предизвестие. По-специално, BOSCH си запазва правото да прави промени във
файловете в сравнение със състоянието, предоставено от потребителя, без допълнително уведомление.
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5.
Заплащане за ползването
Ползването на BST е безплатно.
6.
Отговорност
6.1.
BOSCH носи отговорност само при умисъл, груба небрежност и липсващи гарантирани
характеристики. Това не е валидно при нараняване или увреждане на здравето, както и за случаите на
отговорност съгласно закона.
6.2.
BOSCH не носи отговорност за щети, произтичащи от използването на BST извън употребата,
посочена в настоящите Условия за ползване.
6.3.
По-специално, BOSCH не поема отговорност за факта, че шумовете, излъчвани от термопомпите
при реална работа, не съответстват на шумовете, симулирани от BST.
7.
Заключителни разпоредби
7.1.
В случай на неефективност на отделни разпоредби на настоящите Условия за ползване,
ефективността на останалите разпоредби остава незасегната.
7.2.
Прилага се българското материално право на, с изключение на Конвенцията на ООН за
международна продажба на стоки.
7.3.
Промените и/или допълненията трябва да бъдат направени в писмена форма.
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