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Köszönjük, hogy Waste Spectrum gyártmányú krematóriumot vásárolt!
Kérjük, adja meg az alábbiakban kért információt, és küldje vissza faxon a
+36-22-414-100 számra vagy a matyas@bentleyinstruments.com – ezután
kapcsolatba lépünk önnel a munka elvégzéséhez szükséges intézkedésekre
vonatkozóan.

Kérjük, jelölje be a négyzetet, amely az ön krematóriumát jellemző, és az ön által
igényelt szerviz leírás előtt áll:


OLAJÜZEMŰ, és ön az égetőknek az ön kezelőinek a helyszínen
való oktatásával egybekötött üzembe helyezési opcióját vásárolta meg.



FÖLDGÁZ ÜZEMŰ, és ön a gázégőknek a helyszíni üzembe
helyezési opcióját vásárolta meg



LPG ÜZEMŰ, és ön a helyszíni oktatási opciót vásárolta meg

A teleplátogatások ütemezése az ön, illetve más Ügyfelek telepein a bio-biztonsági
előkészületektől függ, ezáltal fontos, hogy ebben az ügyben helyesen tájékoztasson
bennünket.
Kérjük, jelölje be a négyzeteket az alábbi adatok megerősítéséhez:

1 Minden üzemanyag vezeték be van kötve és ellenőrizve van,
az üzemanyag mindkét égőhöz rendelkezésre áll
2 Az elektromos áramot bekötötték és ellenőrizték,
és az áram mindkét égőhöz rendelkezésre áll
3 Minden kémény szekciót installáltak, megtámasztottak, és
biztonságos
4 Minden csomagolóanyagot eltávolítottak és megsemmisítettek
(nem a krematóriumban)
6 Az üzembe helyezéshez rendelkezésre fog állni hulladék
Kérjük, adja meg az alábbi információt:

7

Krematórium Modell neve
Modell sorozatszám:
8 A használt üzemanyagtípus
csatlakozók méretei
9 A telep jellege (pl. a farm típusa)
10 Bio-biztonsági intézkedések
a helyszínre való belépéshez?
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Vevő Neve:

Telep Címe:

Igazolom, hogy a fentiek végre lettek hajtva és a krematóriumom készen áll az
üzembe helyezésre.

Aláírás……………………..

Nyomtatott Név…………………..

Dátum…………….

Abban a valószínűtlen esetben, ha a fenti pontok valamelyike nem lett
teljesítve, ezzel extra mérnöki munkaidőt vagy visszautazást okozva, ön
köteles lesz a szabvány árainkon számolt további költségeket teljesíteni.

Ha csak a Waste Spectrum –mal előzetesen nem egyeztek meg, a vevő
vagy képviselője által végzett üzembe helyezés és a gépeken végzett
bármely nemű módosítás hatálytalanít minden garanciaigényt‼!

