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ZASADY MONTAŻU WYMIENNIKA CIEPŁA Z INSTALACJĄ
CHŁODNICZĄ
Monter urządzeń chłodniczych instalując wymiennik powinien dokładnie dobrać pojemność
wymiennika do ilości schładzanego mleka lub innych artykułów przeznaczonych do schłodzenia.
Obowiązkowo winien być zamontowany zawór redukcyjny na zasilaniu wymiennika ustawiony na ciśnienie
3BAR w celu zabezpieczenia go przed nadmiernym ciśnieniem wody z instalacji wodociągowej. Ma to
szczególne znaczenie wówczas kiedy ulegnie awarii zawór bezpieczeństwa instalowany na górnej dennicy
wymiennika. Ponadto należy montować presostat wysokiego oraz niskiego ciśnienia na urządzeniu
chłodniczym.
Jedną z bardzo ważnych czynności montera jest wyeliminowanie wszelkich drgań instalacji
chłodniczych. Nadmierne drgania oraz zbyt duże ciśnienie w wymienniku mogą spowodować wyrwanie się
wężownicy spiralnej z mocowań w środku zbiornika a w rezultacie jej roszczelnienie.

KARTA GWARANCYJNA
1.
Producent udziela gwarancji na wymienniki wody z blachy nierdzewnej kwasoodpornej z wężownicą
spiralną na okres 3 lat od daty zakupu..
2.
Producent nie udziela gwarancji na typowe mechaniczne pęknięcia płaszcza wymiennika oraz urwanie
się wężownicy spiralnej w środku wymiennika spowodowane nadmiernym ciśnieniem. W przypadku
stwierdzenia podwyższonej zawartości związków chemicznych w wodzie np. chlorków podgrzewacz
również nie będzie objęty gwarancją.
3.
Zbiornik nie będzie objęty gwarancją w przypadku stwierdzenia braku zaworu redukcyjnego 3BAR.
4.
W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych uszkodzeń Producent na wniosek użytkownika może
naprawić wymiennik za odpowiednią opłatą. Koszt wysyłki opłaca również użytkownik.
5.
W przypadku innych awarii należy powiadomić Producenta i przygotować zbiornik do odbioru.
Wymiennik będzie odebrany w ciągu 3 dni na koszt Producenta naprawiony i odesłany w ciągu 10 dni
roboczych od daty zgłoszenia awarii.
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