برگ گارانتي دیگ
خریذار :

شهرستان :

نوع دیگ :

ظرفيت حرارتي :

فشار كار :

فشار تست :

شماره سریال :

تاریخ راهانذازی:

سختي آب :

مذت گارانتي

 42:ماه از زمان تحویل یا  24ماه از مان راه انذازی

شرایط گارانتي:
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ایي دستگاُ جْت سیستن گرهایشی شَفاش ٍ گرهایش از کف هی تاشذ ٍ استفادُ از ایي دیگ تِ ػٌَاى آتگرم
هصرفی هوٌَع هی تاشذ.
دیگ پس از تحَیل در صَرت رػایت دستَرالؼول ٍزارت کار ٍ ّوچٌیي استاًذارد تْررُ ترردار ٍ BS845
تِ شرط ًصة سختی گیر هتٌاسة تا ظرفیت تَیلر ٍ سختی آب هؼادل  0-40PPMدارا  24هراُ گراراًتی
از زهاى تحَیل درب شرکت فرٍشٌذُ ٍ یا  12هاُ از زهاى راُ اًذاز ّر کذام زٍدتر هحك گردد هی تاشذ.
هشؼل هَرد استفادُ تایذ از ًَع في دار ٍ هتٌاسة تا ظرفیت دستگاُ تاشرذ ٍ اسرتفادُ از هشرؼل ترا ظرفیرت
پاییي تر از ظرفیت دیگ تاػث تؼرق در لَلِ ّا ٍ کاّش ظرفیت دیگ هی گردد.
جْت ًگْذار از دیگ ّا  ،چٌاًچِ دیگ هَرد استفادُ لرار ًوی گیرد ًگْذار تر کِ زهاى آى کوتر از یک
هاُ هی تاشذ هی تایست داخل دیگ تا هَاد شیویایی هاًٌذ سَد سَزآٍر ٍ سَلفیت سذین پرر شرَد ٍ  PHرا
رٍ ً 11گِ داشت ٍ از یخ زدگی جلَگیر کرد ٍ ترا ًگِ داشتي خشک تایذ هَاد جرارب روَترت هاًٌرذ
سیلیکاشل استفادُ گردد ٍ جْت راُ اًذاز هجذد دستگاُ تایذ هَاد جارب روَتت تِ کار رفتِ از دیگ خارج
گردد.
لطر دٍدکش هی تایست هتٌاسة تا لطر دٍدکش دیگ تاشذ ٍ یرا تسرگترر از آى ٍ چٌاًچرِ لطرر دٍدکرش از
اگسٍز دیگ کَچکتر تاشذ تاػث ایجاد افت فشار ٍ ػذم تِ ظرفیت رسیذى دیگ ٍ پس زدى هشؼل هی گرردد.
تایذ دلت شَد در هسیر دٍدکش از زاًَ کوتراستفادُ شَد ٍ حتی الومرذٍر از زاًرَ  45°اسرتفادُ گرردد ٍ
حذالل ارتفاع آى  6mتاشذ.
ًصة شیر اوویٌاى جْت کٌترل فشار دیگ هتٌاسة تا ظرفیت ٍ فشار دستگاُ الساهی هی تاشذ.
ًصة تجْیسات کٌترلی جْت کٌترل ػولکرد هشؼل ٍ ترهَستات ایوٌی ٍ ترهَستات دٍد الساهی است.
سرٍیس ساالًِ دستگاُ الساهی هی تاشذ کِ ایي سرٍیس شاهل تاز ًورَدى درب جلرَ ٍ دٍدکرش ٍ سررٍیس
داخ ل تیَب ّا ٍ هحفظِ احتراق هی تاشذ ٍ سرٍیس داخلی دیگ کِ تا آب در ارتثاط است در صَرت لرسٍم،
استفادُ از اسیذّا جْت شستشَ ٍ تخلیِ رسَتات احتوالی هی تاشذ.
کلیِ شیر آالت ٍ تجْیسات هٌصَب تر رٍ دیگ تاتغ شرایط گاراًتی هصَتِ شرکتْا سازًذُ خَد تِ هرذت
یک سال از زهاى تحَیل درب شرکت فرٍشٌذُ هی تاشذ ٍ در ایي راسرتا فرٍشرٌذُ ًْایرت ّوکرار جْرت
استفادُ از شرایط گاراًتی را هی ًوایذ( .لَازم ترلی ٍ الکتریکی شاهل گاراًتی ًوی تاشذ)
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