Villamos kapcsolószekrény átadási jegyzőkönyv.
Öntözőgépekhez használható villamos típusszekrényt és tartozékait, Hidromat Kft. gyártja.
A termék a szállítólevélben szereplő villamos kapcsolószekrényből és tartozékaiból áll.
Mennyiségi átadás telehelyünkön, a szállítást megrendelő végzi.
Telephelyünkről való kiszállítás feltétele, hogy számlánkra megérkezzen a vételár.
A helyszíni telepítést más vállalkozás végzi, telefonon emailban történő közreműködéssel.
Az energiaellátás, betonozás, kábelárok földmunkák, kábelmunkák, nem része a vállalásnak.
Része a vállalásnak az első feszültségre kapcsolás, a beszabályozás és a kezelőszemélyek
kioktatása. Üzemeltető képviseletében legalább egy képesített villamos szakember jelenléte
szükséges, aki vállalja a későbbi szakmai kapcsolattartást.
A beüzemelés feltételei:
1. Az általunk gyártott villamos kapcsolószekrényt és a tartozékokat a helyszínen
telepítették, beüzemelésre kész állapotban.
2. Szakcégtől származó villamos biztonsági és érintésvédelmi jegyzőkönyv.
3. A szivattyú teljesítményéhez illő villamos energia rendelkezésre áll.
4. A szükséges öntözővíz rendelkezésre áll.
5. Helyszínre szállították és összeszerelték az öntözőberendezést.
6. Rendelkezésre állnak az öntözést végző személyek és a villamos berendezések
működtetését végző képesített villanyszerelő.
Ha az egyeztetett napon a feltételek hiánya vagy más -önhibánkon kívüli- ok miatt meghiúsul a
beüzemelés, akkor a tulajdonos szervezésében és költségére új időpontban elvégezzük a
beüzemelést a felsorolt feltételek szerint.
Garancia:
Ha rendeltetésének megfelelően használták, jelen termékünkre garanciát vállalunk az üzembe
helyezéstől számított 2 évig.
A termék előlapján látható telefonszámon ingyenes non-stop műszaki ügyelet van.
Garancia érvényesítésének módja:
● üzemeltető villamos szakembere a megadott mobil telefonszámon felhívja gyártót.
● megbeszélik a hibajelenséget (megeshet, hogy nem hibás a készülék).
● üzemeltető közreműködik a hibaelhárításban, például adatmódosítás, tartalék modul
csere.
● üzemeltető a meghibásodott készüléket gyártó telephelyére juttatja.
● gyártó a megjavított készüléket postán visszaküldi.
● ha a javítás nem lehetséges, újat küld helyette.
Garancia mértéke:
Gyártó kizárólag a meghibásodott termék működőképességét állítja helyre (fent részletezett
módon), az üzemzavarhoz köthető egyéb költségek-károk térítését nem vállalja.
Üzemeltető térítésmentesen közreműködik (fent részletezett módon) a hibaelhárításban.
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Villamos kapcsolószekrény átadási jegyzőkönyv.
Üzembe helyezési jegyzőkönyv.
Az üzembe helyezés tényét és körülményeit e lap kitöltéséve kell dokumentálni. Forgalmazó e
lap másolatát kéri a garanciális igény bejelentésekor, ebből tájékozódik a beüzemelés körülméünyeiről. A garancia feltétele a megfelelően kitöltött üzembe helyezési jegyzőkönyv.
1.
Helyszín (postacím) :

.................................................................................................

Üzemeltető (cég neve):

.................................................................................................

Ügyintéző (név telefonszám):

.................................................................................................

2.

Szivattyú motor adattábla:

Gyártási szám:
Teljesítmény:
3.

kW

Feszültség:

Volt

Áramerősség:

Amper

Álló motornál bejövő feszültség (2) kismegszakító alsó kapcsain :

(3x230V?)

L1-Nulla:

V

L2-Nulla:

V

L3-Nulla:

V

(3x400V?)

L1-L2:

V

L1-L3:

V

L2-L3:

V

4.

Járó motornál kimenő feszültség (7) mágneskapcsoló alsó kapcsain :

(3x400V?)

T1-T2:

Motoráram: T1:
5.

V

T1-T3:

V

T2-T3:

V

A

T2:

A

T3:

A

Érintésvédelmi vizsgálat minősítése:

Hurokellenállás

Ohm

megfelelő
Szigetelési ellenállás:

6.
Beüzemelést végző szakember nyilatkozata: Gyártó
képviseletében kijelentem, hogy a beüzemelés megtörtént.
Tulajdonos villamos szakemberét a kezelésre kioktattam.
7.
Tulajdonost képviselő villamos szakember nyilatkozata:
Villanyszerelésre jogosító szakképesítéssel rendelkezem.
A beüzemelésnél jelen voltam, használatára kioktattak,
a berendezést tudom kezelni.
8.
Üzemeltető (tulajdonos) nyilatkozata:
A garanciális feltételeket elfogadom, a berendezés
fél-évenkénti átvizsgálásáról gondoskodom!
Dátum:
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nem megfelelő
MOhm

