ترگ گاراًتی دیگْای تخار
خریذار :

شْرستاى :

ًَع تَیلر  :تخار افقی

ظرفیت حرارتی KG/HR :

فشار کار bar :

فشار تست bar :

فشار تْرُ ترداری… bar :

هذت گاراًتی  1 :سال از زهاى راُ اًذازی یا دٍ سال پس از زهاى تحَیل
درب شرکت فرٍشٌذُ

شوارُ سریال :

تاریخ راُ اًذازی .............. :

هشتری هْن تریي تازدیذ کٌٌذُ در هحذٍدُ کار هاست ّ .ذف ها فرٍش یک هحصَل ًیست تلکِ خدذهت تدِ
صٌعت ایي هرز ٍ تَم است.
گاراًتی ًصة ٍ راُ اًذازی :



ثذًِ ثَیلش پس اص تحئیل دس صَست سعبیت دستَس العول ٍصاست کبس ٍ ّوچٌیي استبًذاسد ثْرشُ ثرشداس  ٍ BS845ثرِ ررشن ً رت
سختی گیش هتٌبست ثب ظشفیت ثَیلش ٍ سختی آة هعبدل  0-40ppmداسا  32هبُ گبساًتی اص صهبى تحَیل دسة ررشکت فشٍررٌذُ ٍ
یب  23هبُ اص صهبى ساُ اًذاص ّشکذام صٍدتش هحقق گشدد هی ثبرذ.



کلیِ ریش آالت ٍ تجْیضات هٌ َة ثش سٍ دیگ تبثغ گبساًتی ه َثِ رشکتْب سبصًذُ خَد هی ثبرذ (دس صَست داسا ثَدى گبساًتی) ٍ
دس ایي ساستب فشٍرٌذُ ًْبیت ّوکبس جْت استفبدُ اص رشایط گبساًتی سا هی ًوبیذ (. .یکسبل اص صهبى تحَیل دسة رشکت فشٍرٌذُ).



صذهبت ًبری اص حول ٍ ًقل

 آة ٍسٍد ثِ دیگ ثبیذ داسا هشخ بت فٌی ریل ثلشذ:
TDS
40-80 PPM 
SIO2
max 1 PPM 
O2
0/005PPM 
دهب آة ٍسٍد
100°C 
PH
9.5-11 
هَارد اتطال ترگِ گاراًتی :




ً ت ٍ تعویش ٍ سشٍیس تَسط افشاد غیش هجبص
صذهبت ًبری اص آتش سَص ٍ ثالیب طجیعی
عذم سعبیت ًکبت هٌذسج دس دستَس العولْب ثْشُ ثشداس ٍ رشایط گبساًتی ٍ دفتشچِ ساٌّوب ثْشُ ثشداس .

دستَرالعولْای شرایط گاراًتی :










سٍصاًِ چٌذ ًَثت ریش تخلیِ صیش لَل کٌتشل ٍ ،قتی کِ ثَیلش دس حبل کبس هی ثبرذ ثبص ٍ ثستِ رَد.
آة ٍسٍد ثَیلش ثبیذ اص  211دسجِ سبًتیگشاد ثبرذ.
ثْشُ ثشداس اص دیگ دس فشبسثبالتشاص فشبسکبسثشاسبس هشخ بت هٌذسج دس پالک هوٌَع هیجبرذ.
لَاصم ثشقی ٍ الکتشیکی ربهل گبساًتی ًوی ثبرذ.
سبلیبًِ آصهبیش ّیذسٍ استبتیک ٍ ضخبهت سٌجی تَسط هشاجع ری الح پس اص ساُ اًذاص ثَیلش صَست پزیشد.
کبسثشد سیستن ت فیِ ٍ کٌتشل خَسدگی آة هٌبست ثب ظشفیت ثَیلش ٍ هتٌبست ثب سختی آة هٌطقِ الضاهی ٍ احیبء ثوَقع آى صرَست
پزیشد .
کٌتشل سٍصاًِ ریشّب اطویٌبى ٍ کٌتشل کٌٌذُ سطح آة الضاهی است .
کبسثشد هَاد ریویبئی ثشا کٌتشل  PHآة جْت جلَگیش اص اکسیذ اسیَى الضاهی است.

اهضاء فرٍشٌذُ :

اهضاء خریذار :

