Conditii de garantie
Oferim o garanție de 12 luni pentru sacii de filtrante livrate. Garanția este supusă următoarelor
conditii:
1. Funcționarea dispozitivului de separare a prafului nu trebuie să difere de cea descrisă în manualul de
utilizare al mașinii.
2. Garanția se aplică numai echipamentelor cu schimbul intregii cantitate de saci filtranti încorporati in
filtru.
3. Utilizati un coș de sustinere/distantare adecvat. Sârme predispuse la rugină și suduri ascuțite pot
aduce daune saciilor.
4. Respectarea condițiilor de funcționare și a parametrilor specificați de operator. Parametrii de
funcționare înregistrarea prin instrumente de măsurare adecvate. Sacii filtranti conțin numai praf și
componente
sau pot intra în contact cu alte materiale specificate în descrierea tehnică furnizată. Trebuie exclusă
posibilitatea scânteilor.
5. Sistemul de curățare trebuie să fie uniform, optim și să acopere întreaga suprafață a filtrului. Folosiți
doar minimul necesar pentru curățaresuprafața filtrului.
6. Sacii filtrante trebuie manipulate profesional în timpul instalării și punerii în funcțiune. Evitați
leziuni mecanice. Evitați contactul saciilor de filtrare în timpul funcționării.
7. Garanția incepe de la data punerii în funcțiune, dar nu mai târziu de 4 săptămâni de la livrare.
Data punerii în funcțiune trebuie înregistrată într-un raport. O copie a raportului va fi înmânată
furnizorului fără întârziere.
Trebuie avut grijă ca sacii de filtrare să nu se înfunde sau să se blocheze în timpul utilizării,
nu le expuneți la umezeală sau evitați orice obstacol în calea echipamentului de filtrare care
afectează buna funcționare a acestuia.
9. Este interzisă utilizarea altor mărci de saci de filtrare în același dispozitiv de separare a prafului.
10. Curățarea sacilor de filtrare este descrisă numai în instrucțiunile de funcționare și întreținere ale
unității de filtrare. Modificările pot fi făcute numai cu acordul producătorului sacilor de filtrare.
11. În cazul unei defecțiuni, Furnizorul trebuie să fie notificat imediat. Trebuie să fie asigurată accesul
tehnicienilor noștri în caz de nefuncționare, echipamentul poate fi vizualizat fără restricții.
De asemenea, ne rezervăm dreptul de a prezenta specialiștii noștri la instalarea saciilor filtranti.
12. În cazul îndeplinirii obligației noastre de garanție, ne rezervăm dreptul de a decide pentru înlocuirea
sau repararea sacilor defecte. Pentru a decide operatorul este obligat să furnizeze cât mai multe bucăți
de saci de filtrare defecte ca producătorul sa poata stabili clar cauza erorii.
Obligația noastră de garanție se aplică numai produselor pe care le livrăm.
13. Pentru sacii modernizați se aplică doar perioada de garanție specificată inițial.
14. Garanția noastră este nulă dacă oricare dintre condițiile de mai sus nu este îndeplinită.
15. Valoarea emisiilor măsurate este solicitată împreună cu toate rezultatele măsurătorilor după
punerea în funcțiune.
16. În alte aspecte, informațiile furnizate în confirmare sunt valabile.
Vă rugăm să citiți, să luați în considerare și să acceptați cele de mai sus.

