G A R A N C I Á L I S

F E L T É T E L E K

A leszállított szűrőzsákokra 12 hónap garanciát vállalunk. A garancia feltétele az alábbiak
betartása:
1. A porleválasztó berendezés működtetése a gép üzemeltetési könyvében leírtaktól nem térhet el.
2. A garancia csak azon berendezésekre vonatkozik, ahol a beépített szűrőzsákok teljes mennyisége
cserére kerül.
3. Megfelelő támasztókosár használata. Rozsdásodásra hajlamos drótok és éles hegesztési varratok
és hasonló károsodások kizárása.
4. Az Üzemeltető által megadott üzemi feltételek és paraméterek betartása. Az üzemi paraméterek
megfelelő mérőműszerek általi regisztrálása. A szűrőzsákok csak olyan porokkal, alkatrészekkel
vagy egyéb anyagokkal kerülhetnek érintkezésbe, amely a Szállítónak átadott műszaki leírásban
rögzítve van. Szikraképződés lehetőségét ki kell zárni.
5. A tisztítási rendszernek egyenletes, optimális és az egész szűrőfelületre kiterjedő tisztítást kell
biztosítania. A tisztítás során csak a legszükségesebb mértékben legyen igénybe véve a
szűrőfelület.
6. A szereléskor és üzembe helyezéskor a szűrőzsákokat szakszerűen kell kezelni. El kell kerülni a
mechanikus sérüléseket. Üzem közben kerülni kell a szűrőzsákok egymással való érintkezését.
7. A garancia az üzembe helyezés időpontjával, de legkésőbb a leszállítást követő 4. hét elteltével
kezdődik. Az üzembe helyezés időpontját jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Az üzembe helyezési
jegyzőkönyv 1 példányát a szállítónak haladéktalanul át kell adni.
8. Ügyelni kell arra, hogy a szűrőzsákok a használat során ne tömődjenek el, ne ragadjanak össze,
ne érje őket nedvesség, ill. kerülni kell minden olyan akadályt, amely a szűrőberendezés
rendeltetésszerű működését befolyásolja.
9. Tilos ugyanabban a porleválasztó berendezésben más gyártmányú szűrőzsákot használni.
10. A szűrőzsákok tisztítása csak a szűrőberendezés kezelési, karbantartási utasításában leírtak
szerint történhet. Ennek módosítása csak a szűrőzsákok gyártójának hozzájárulásával válhat
lehetségessé.
11. Üzemzavar esetén azonnal tájékoztatni kell Szállítót. Biztosítani kell, hogy szakembereink mind az
üzemeltetés, mind üzemszünet esetén a berendezést korlátozás nélkül megtekinthessék.
Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy a zsákok beszerelésekor szakembereink jelen lehessenek.
12. Garanciális kötelezettségünk teljesítése esetén fenntartjuk magunknak a jogot annak eldöntésére,
hogy a meghibásodott zsákokat kicseréljük, vagy megjavítjuk. A meghibásodás okának
eldöntésére az üzemeltető köteles annyi darab meghibásodott szűrőzsákot a gyártó
rendelkezésére bocsátani, amennyi a hiba okának egyértelmű megállapításához szükséges.
Garanciális kötelezettségünk csak az általunk szállított termékekre terjed ki.
13. Az utólag beszerelt zsákokra is csak az eredetileg megadott garanciális idő érvényes.
14. Garanciavállalásunk érvényét veszti, ha a fenti feltételek közül bármelyik nem teljesül.
15. A mért emissziós értéket az üzembe helyezés utáni összes mérési eredményekkel együtt kérjük
közölni.
16. Egyéb kérdésekben a visszaigazolásban megadottak érvényesek.
Kérjük fentiek szíves tanulmányozását, mérlegelését és elfogadását.

