DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA
TYP: PERFECT 2/100; PERFECT 2/150; PERFECT 3/150; PERFECT 4/150;
PERFECT 4/270; PERFECT 5/270; PERFECT 5/500; BOBBY 4/46

PERFECT 2/100

PERFECT 3/150

BOBBY 4/46

PERFECT 4/150

PERFECT 5/270

KOMPRESORY TŁOKOWE I POMPY SERII PERFEKT
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1. DANE DLA POSIADACZA
Model i rok produkcji:_________________________________________________
Numer ewidencyjny:__________________________________________________
Typ zespołu / nr:______________________________________________________
Typ silnika / nr:______________________________________________________
Data pierwszego uruchomienia:__________________________________________
Data dostawy:________________________________________________________
Numer umowy seryjnej ( lub nr faktury sprzeda y)__________________________
Wybrane rodki smarne:
Spr arka:__________________________________________________________

2. PRZEZNACZENIE
2.1 Urz dzenie jest zło onym elektromechanicznym produktem słu cym do dostarczania
spr onego powietrza dla oprzyrz dowania pneumatycznego: aparatury i instrumentów u ywanych
w ró nych gał ziach przemysłu. U ywanie wyrobu pozwala znacznie oszcz dzi energi
elektryczn , mechanizowa prac i polepsza jej jako .
Niedopuszczalna jest eksploatacja urz dzenia w strefie zagro enia wybuchem i po arem lub pod
wpływem opadów atmosferycznych.
2.2 Typ pracy urz dzenia cz sty i krótkotrwały
2.3 Regulacja ci nienia w sieci pneumatycznej automatyczna
2.4 Ogólny widok kompresora pokazano w zał czniku A; schemat elektryczny w zał czniku B.
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Uwaga: Urz dzenie nie jest przeznaczone do pracy ci głej.
Urz dzenie mo e pracowa w trybie 40%
(po 4 min pracy konieczne 6 min przerwy)
3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
3.1 Główna charakterystyka techniczna pokazana jest w zał czniku C.
3.2 Charakterystyka techniczna kinowego pasa nap dowego pokazana jest w tabeli 1.
Tabela 1
Typ kompresora
Typ pasa
Ilo sztuk
Uwagi
PERFECT2/150
Z BATY 13X
1
PERFECT3/150
Z BATY 13X1337Li 1365Lp
1
PERFECT3/270
Z BATY 13X1337Li 1365Lp
1
PERFECT4/150
Z BATY 13X1475Li 1505Lp
1
PERFECT4/270
Z BATY 13X1475Li 1505Lp
1
PERFECT5/270
Z BATY 13X1475Li 1505Lp
1
PERFECT5.5/500
Z BATY 13X1475Li 1505Lp
1
BOBBY 4/46
--------------------------------------------3.3 Charakterystyka oprzyrz dowania elektrycznego pokazana jest w tabeli 2
tabela 2
Nazwa
SILNIK 3-FAZOWY
SILNIK 3-FAZOWY

Dane znamionowe silnika
2.2kW; 50Hz; cosØ0,88; 230/400V; IP55
3kW; 50Hz; cosØ0,89; 230/400V; IP55

Symbol kompresora
PERFECT 2.2/150
PERFECT 3/150
PERFECT 3/270
SILNIK3-FAZOWY
4kW; 50Hz; cosØ0,92; 400V; IP55
PERFECT 4/150
PERFECT 4/270
PERFECT 3/150
Wył cznik ci nieniowy 12bar,(175psi);
500Vmax;
20Amax; PERFECT 3/270
NE-MA
50/60Hz
PERFECT 4/150
PERFECT 4/270
PERFECT 5/270
PERFECT 5.5/500
SILNIK 1-FAZOWY
3,75 kW,
BOBBY 4/46
3.4 Charakterystyka oleju
Ilo oleju w kompresorze od 1 do 4 litrów
Zaleca si u ywanie nast puj cych olejów kompresorowych dla kompresorów tłokowych:
L-DAA 100 ; SHELL – CORENA P 100; CASTROL – Aircol PD 100;
ESSO – Kompressoroel 30 (VCL 100)
Dopuszcza si u ywanie odpowiednich co do jako ci syntetycznych olejów kompresorowych.
Przy zmianie oleju wymagane jest jego pełne spuszczenie.
Uwaga! Zabrania si mieszania olejów ró nych marek i
pochodzenia
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4. ZAWARTO
4.1 Zawarto dostawy urz dzenia
Opis
Kompresor
Dokumentacja
Komplet kół i/lub amortyzatorów

Ilo
1
1
1

sztuk

Uwagi

5. URZ DZENIA I ZASADY EKSPLOATACJI
Kompresor (Zał cznik A) składa si z nast puj cych głównych zespołów: blok kompresora; zbiornik
1; platforma 2; silnik 3 z kołem pasowym 4; pas klinowy 5; osłona 6; presostat 7; manometr 8;
przewód powietrzny 9; przewód powietrzny gi tki 10; kurek 11; zawór bezpiecze stwa 12; zawór
zwrotny 13; zawór spustowy 14; koła i amortyzatory 15;
Blok kompresora – typu tłokowego, jednostopniowy, dwucylindrowy , z chłodzeniem powietrzem,
przeznaczony do wytwarzania spr onego powietrza. Wlew oleju do bloku dokonuje si przez otwór
w góry za spust przez otwór dolny zamkni ty korkiem.
Zbiornik 1 – słu y do gromadzenia spr onego powietrza, zapobiega pulsacji ci nienia oraz
oddziela olej od powietrza. Zbiornik jest równie korpusem na którym zamontowano elementy
kompresora. Zbiornik wyposa ono w króciec do monta u presostatu 7, zaworu zwrotnego 13,
zaworu spustowego 14, zaworu bezpiecze stwa 12 i kurka 11 oraz jest on wspornikiem umocowania
platformy.
Platforma 2 – przeznaczona jest do monta u bloku kompresora, silnika, przekładni pasowej oraz
obudowy.
Silnik 3 – nap dza kompresor.
Presostat 7 – pozwala na prac kompresora w trybie automatycznym – podtrzymanie ci nienia w
zbiorniku.
Przewód powietrzny 9 – słu y do odprowadzania spr onego powietrza z przewodu gi tkiego 10 po
zatrzymaniu kompresora w celu umo liwienia jego ponownego wł czenia.
Kurek 11 – słu y do podawania ci nienia do odbiornika.
Zawór bezpiecze stwa 12 – słu y do ograniczenia maksymalnego ci nienia w zbiorniku i jest
nastawiony na ci nienie awaryjnego spustu 1,05 Mpa.
Zawór zwrotny 13 – zabezpiecza poda spr onego powietrza tylko w kierunku od bloku
spr aj cego do zbiornika
Zawór
spustowy
14
–
słu y
do
spuszczania
kondensatu
ze
zbiornika.
Manometr 8 – pozwala kontrolowa ci nienie w zbiorniku.
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6. ZASADY BEZPIECZE STWA
6.1 Monta i uruchamianie urz dzenia powinien by realizowany przez wykwalifikowany personel
maj cy odpowiednie uprawnienia do obsługi urz dze elektrycznych. Do obsługi dopuszcza si
osoby zapoznane z niniejszy instrukcj , zaznajomione z urz dzeniami i zasadami jego eksploatacji
oraz poinstruowane na temat zasad bezpiecze stwa i udzielania pierwszej pomocy.
6.2 Urz dzenia nale y zainstalowa na poziomym i stabilnym podło u.
6.3 Nie dopuszcza si oddziaływania na urz dzenie warunków atmosferycznych.
6.4 W pomieszczeniu, gdzie znajduje si zainstalowane urz dzenie nale y zapewni odpowiedni
wentylacj (powietrza), dba aby temperatura w pomieszczeniu gdzie pracuje urz dzenie zawierała
si mi dzy +5 a +40º C.
6.5 Zasysane przez kompresor powietrze nie powinno zawiera pyłu, ró nego rodzaju oparów,
łatwopalnych i wybuchowych gazów, rozpylonych rozpuszczalników i farb oraz ró nego rodzaju
toksycznych dymów.
6.6 W krytycznych przypadkach ( przy wyst powaniu ró nego rodzaju pyłów) nale y koniecznie
zwi kszy cz stotliwo wymiany filtrów powietrza. Znaczny spadek przepuszczalno ci filtrów
mo e spowodowa przegrzewanie si urz dzenia i jego wył czanie.
6.7 Urz dzenie nadaje si wył cznie do spr ania powietrza i nie mo e by u ywane do kompresji
innych dowolnych gazów.
6.8 Powietrze wytwarzane przez kompresor bez dodatkowej filtracji nie mo e by u ywane do celów
farmaceutycznych, sanitarnych oraz spo ywczych.
6.9 Wykorzystywanie spr onego powietrza przez ró ne odbiorniki powinno odbywa si zgodnie z
normami i przepisami dotycz cymi tych odbiorników.
6.10 Przy podł czeniu kompresora do sieci pneumatycznej lub odbiornika nale y u ywa urz dze i
przewodów o odpowiedniej charakterystyce i rozmiarach (odpowiednia przepuszczalno , ci nienie i
temperatura pracy).
6.11 Spr one powietrze jest strumieniem o wysokiej energii i dlatego jest potencjalnie
niebezpieczne. Przewody na spr one powietrze powinny by w odpowiednim stanie i wła ciwie
poł czone. Przed doprowadzeniem spr onego powietrza do przewodów elastycznych nale y
upewni si , e s one odpowiednio podł czone lub za lepione.
6.12 W celu przestawienia urz dzenia (w pełni odł czonego i odpr onego) nale y posługiwa si
rekomendowanymi przez sprzedawc rodkami transportu.
6.13 Przed pocz tkiem pracy nale y sprawdzi :
wyst powanie uszkodze zewn trznych
prawidłowo podł czenia do zasilania i uziemienia
kompletno i solidno wzmocnie w złów, cian korpusu
kompletno i sprawno zaworu bezpiecze stwa, elementów sterowania i kontroli
6.14 Dla przegl dów technicznych posługiwa si niniejsz dokumentacj , „zasadami konstrukcji
urz dze elektrycznych” i „zasadami konstrukcji i bezpiecznej eksploatacji zbiorników pracuj cych
pod ci nieniem”.
6.15 Po zako czeniu prac remontowych umocowa na swoim miejscu poł czenia i detale, przy
wł czeniu stosowa t sam procedur co przy pierwszym uruchomieniu.
6.16 Zasady bezpiecze stwa przy eksploatacji zbiornika.
U ywa wła ciwie zbiornik pod wzgl dem ci nienia i temperatury widocznych na tabliczce
znamionowej producenta.
Ci gle kontrolowa sprawno i efektywno urz dze zabezpieczaj cych i kontrolnych ( presostat,
zawór bezpiecze stwa, manometry)
Nie umieszcza zbiornika w pomieszczeniu o niedostatecznej wentylacji, oraz w strefie wpływu
ciepła i pobli u rzeczy łatwopalnych;
Nie poddawa zbiornika wibracjom, które mog spowodowa rozerwanie poł cze .
Podczas eksploatacji nale y spełni wymagania „Zasady działania i bezpiecze stwa
eksploatacji zbiorników pracuj cych pod ci nieniem”.
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6.17 Czynno ci załadowczo wyładunkowe powinny przebiega zgodnie z oznaczeniami
transportowymi na opakowaniu.
6.18 Utylizacja wykorzystanego oleju oraz kondensatu powinna przebiega zgodnie z odpowiednimi
przepisami ze wzgl du na ich wpływ na rodowisko.
6.19 Podczas eksploatacji urz dzenia powinny zosta zachowane wszelkie przepisy zawarte w
obowi zuj cych aktualnie przepisach dotycz cych eksploatacji maszyn i urz dze przemysłowych.
Zabrania si :
Przyst powa do pracy nie zaznajomiwszy si z niniejsz instrukcj ;
Wprowadza jakiekolwiek zmiany w elektrycznej lub pneumatycznej instrukcji urz dzenia lub je
regulowa w szczególno ci zmienia ci nienie maksymalne i nastawy zaworu bezpiecze stwa;
Eksploatacji urz dzenia z niesprawnymi lub wył czonymi urz dzeniami zabezpieczaj cymi
Wł cza urz dzenie przy zdj tej pokrywie przekładni pasowej
W czasie pracy kompresora dotyka silnie nagrzewaj cych si elementów (głowica kompresora,
radiator, elementów przewodzenia powietrza, eber chłodz cych silnik);
Mechanicznej obróbki lub prac spawalniczych za zbiorniku ci nieniowym. W przypadku
uszkodzenia czy niedopuszczalnej korozji zbiornik musi zosta ponownie dopuszczony do u ytku
przez dozór lub wymieniony, gdy podlega on specjalnym normom bezpiecze stwa;
Dotyka urz dzenia mokrymi r kami lub pracowa w mokrym obuwiu;
Kierowa strumie spr onego powietrza na siebie lub inne osoby;
Dopuszczania w okolic pracy dzieci lub zwierz ta
Dokonywania prac lakierniczych w nie przewiewnym pomieszczeniu lub z dala od okna;
Przechowywania nafty, benzyny lub innych łatwopalnych cieczy w pomieszczeniu wraz z
urz dzeniem;
Pozostawia prace remontowe przy urz dzeniu wł czonym do sieci lub przy wyst powaniu
ci nienia w zbiorniku;
Transportu urz dzenia pod ci nieniem;
Eksploatacji urz dzenia o wydatku mniejszym od rozbioru realizowanego przez odbiornik
7. PRZYGOTOWANIE URZ DZENIA I PORZ DEK PRACY
7.1 Uwa nie zapozna si z niniejsz instrukcj ;
7.2 Jest istotne aby pierwsze uruchomienie przeprowadził personel maj cy wysok znajomo
odpowiednich instrukcji.
7.3 Odpakowa kompresor i upewni si co do braku wyst powania jawnych urz dze i defektów
oraz sprawdzi kompletno
dostawy, w przypadku stwierdzenia defektów niezwłocznie
poinformowa o ich wyst powaniu dostawc . Sprawdzi czy jest dokumentacja technicznogwarancyjna i czy jest ona odpowiednio wypełniona, sprawdzi czy wyst puje data sprzeda y i
piecz sprzedawcy.
7.4 Zamocowa koła i amortyzatory, ustawi kompresor na równej, poziomej powierzchni,
zabezpieczy dost p do wł cznika i przył cza powietrznego. W celu zachowania odpowiedniej
wentylacji i chłodzenia ( ustawi w odległo ci minimum 1m od ciany). Podłoga pomieszczenia w
miejscu ustawienia kompresora powinna by pokryta niepalnym i odpornym na olej materiałem.
7.5 Sprawdzi zgodno danych na tabliczkach znamionowych bloku kompresora, zbiornika i silnika
z odpowiedniki danymi w dokumentacji.
7.6 Sprawdzi przez wziernik poziom oleju w bloku (powinien znajdowa si w przedziale
czerwonego oznaczenia), w razie potrzeby uzupełni odpowiednim olejem. Nie dopuszcza do
wycieków oleju z poł cze i dostawania si oleju na powierzchnie zewn trzne kompresora.
7.7 Sprawdzi prawidłowo podł czenia do sieci elektrycznej zgodnie z punktem 2.2 niniejszej
instrukcji. Przy podł czeniu sieci elektrycznej szczególne znacznie ma kolejno faz poniewa to
determinuje kierunek ruchu przekładni pasowej, który powinien by zgodny z kierunkiem
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wyznaczonym przez strzałk pokazan na obudowie przekładni. Nale y zauwa y , e nawet
krótkotrwała praca przekładni w odwrotnym kierunku mo e spowodowa nieodwracalne
uszkodzenie kompresora.
7.8 Poprawnie podł czy kompresor z odbiornikiem spr onego powietrza wykorzystuj c
odpowiedni aparatur i przewody.
7.9 Przy pierwszym uruchomieniu oraz po ka dym długotrwałym przestoju urz dzenia zaleca si
kapn kilka kropel oleju na filtr powietrza
7.10 Wł czanie i wył czanie kompresora powinno odbywa si wył cznie za pomoc wł cznika na
presostacie. Po wł czeniu kompresora odpowiednio do poboru powietrza przez odbiornik wł czanie i
wył czanie si kompresora jest realizowane automatycznie przez przeka nik ci nieniowy presostatu
podtrzymuj c ci nienie w zbiorniku w zadanym przedziale (1,0 ….. 0.8 MPa)
7.11 Przeka nik ci nienia (presostat) jest ustawiony przez producenta i zabrania si jakichkolwiek
manipulacji przez u ytkownika. Ustawienie ci nienia spr onego powietrza na wylocie kompresora
realizuje si poprzez regulator ci nienia ( w przypadku jego wyst powania) w nast puj cy sposób:
- przy otwartym kurku nale y poci gn do góry r koje regulatora i obróci j zgodnie z ruchem
wskazówek zegara w celu zwi kszenia ci nienia lub przeciwnie w celu jego zmniejszenia.
- po osi gni ciu danego ci nienia nale y nacisn na r koje aby zablokowa ustawion warto .
7.12 Przy długotrwałej pracy i ci głym zapotrzebowaniu na spr one powietrze mo liwe jest jego
automatyczne wył czenie na skutek przegrzania. Po ostygni ciu silnika do odpowiedniej temperatury
urz dzenia wł cza si poprzez wci ni cie wł cznika znajduj cego si na presostacie.
7.13 W celu prawidłowego u ytkowania i wła ciwej pracy kompresora nale y pami ta , e
normatywna praca urz dzenia jest okresowa – krótkotrwała (60% nominalnego czasu pracy ) i ilo
wł cze na godzin nie wi cej ni 30.
7.14 Po zako czeniu pracy całkowicie wypu ci powietrze ze zbiornika.
8. OBSŁUGA TECHNICZNA
W celu zapewnienia długotrwałej pracy kompresora nale y wykonywa nast puj ce czynno ci
obsługi technicznej:
Po pierwszych 8 godzinach pracy sprawdzi i w razie potrzeby dokr ci ruby główek cylindrów
bloku kompresora oraz innych poł cze w celu kompensacji zmian temperaturowych, moment
dokr cania 25Nm
Co zmian sprawdza poł czenia przewodów powietrznych, poziom oleju, oczy ci kompresor z
pyłu i zanieczyszcze . Jako materiału czyszcz cego nale y u ywa wył cznie szmatki bawełnianej
lub lnianej. U ywanie ostrych szmatek jest zabronione.
Po pierwszych 100 godzinach pracy i pó niej po ka dych 500 godzinach pracy nale y wymieni olej.
Nie zaleca si miesza ró nych typów olejów. Przy zmianie koloru oleju ( poja nienie – obecno
wody, pociemnienie – silne przegrzanie) rekomenduje si niezwłocznie zmieni olej.
W zale no ci od warunków eksploatacji ale nie rzadziej ni raz w miesi cu oczy ci dolotowy filtr
powietrza. Przedmuchuj c spr onym powietrzem wkład i element filtruj cy. Zaleca si wymieni
wkład filtra powietrza lub element filtruj cy najrzadziej raz w roku je li kompresor pracuje w
czystym pomieszczeniu i cz ciej gdy pomieszczenie jest zapylone. Obni enie przepuszczalno ci
filtra powietrza mniejsza ywotno kompresora, zwi ksza pobór pr du i mo e doprowadzi do jego
zniszczenia
Nie rzadziej ni raz w tygodniu spuszcza kondensat ze zbiornika, posługuj c si zaworem
spustowym,
Po pierwszych 48 godzinach eksploatacji i nast pnie okresowo sprawdzi i wyregulowa naci g
pasów i oczy ci je poniewa przy niedostatecznym naci gu dochodzi do lizgania si pasów,
przegrzewania si i zmniejszenia ywotno ci bloku kompresora. W przypadku gdy pasy s zbyt
napi te dochodzi do przeci enia ło ysk, przegrzewania si silnika i bloku kompresora. Przy
prawidłowym naci gu ugi cie pasa na jego rodku pod naciskiem 20 N powinno wynosi 5 – 6 mm.
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Naci g regulowa przemieszczaniem silnika, odkr caj c wcze niej ruby mocuj ce go do platformy.
Koło silnika i blok kompresora powinny znajdowa si w jednej płaszczy nie.
Okresowo sprawdzi solidno mocowania bloku kompresora i silnika do platformy do zbiornika.
Okresowo sprawdza kompletno i solidno mocowania elementów steruj cych, przyrz dów
kontroli, kabli, przewodów powietrznych
Okresowo oczy ci wszystkie powierzchnie zewn trzne kompresora i silnika w celu zwi kszenia
chłodzenia.
9. ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW
Opis niesprawno ci

Zmniejszenie
kompresora

Prawdopodobna przyczyna
Uszkodzenie
szczelno ci
poł cze
lub
uszkodzenie
przewodów powietrznych
sprawno ci Zapchanie filtra powietrza

Przeciek powietrza z zaworu
presostatu – ci głe syczenie
przy
wył czonym
kompresorze
Przegrzewanie si silnika i
zatrzymanie kompresora w
czasie pracy

Sposób rozwi zania
Okre li
miejsce
wycieku
uszczelni
poł czenie,
wymieni przewód powietrzny
Oczy ci lub wymieni element
filtruj cy
lizganie
si
paska
w Naci gn
pas, oczy ci z
nast pstwie niewystarczaj cego zanieczyszczenia
napi cia lub zabrudzenia
Wydostawanie si powietrza ze Sprawdzi sze ciok tn główk
zbiornika ze wzgl du na zu ycie zaworu, oczy ci gniazdo i
lub zabrudzenie poł czenia uszczelni dysk lub wymieni
zaworu zwrotnego
Niesprawno
wentylatora Sprawdzi wentylator. W razie
silnika
potrzeby wymieni
Zbyt niski poziom oleju
Sprawdzi jako
i poziom
oleju w razie potrzeby dopełni
olej
Długotrwała praca kompresora Zmniejszy
obci enie
przy maksymalnym ci nieniu i kompresora.
Zmniejszy
poborze powietrza – zadziałanie ci nienia i pobór powietrza.
ochrony cieplnej
Powtórnie wł czy kompresor
Naruszenie sieci zasilania
Sprawdzi sie zasilania

Zatrzymanie si kompresora
w czasie pracy
Wibracje kompresora w czasie Brak napi cia w jednej z faz Sprawdzi i zapewni zasilanie
pracy.
Nierównomierne zasilania
buczenie
silnika.
Po
zatrzymaniu i powtórnym
uruchomieniu silnik buczy,
kompresor nie wł cza si .
Nadmiar oleju w spr onym Wy szy od redniego stan oleju
Doprowadzi
poziom
do
powietrzu i zbiorniku
redniego
W przypadku wyst pienia innych niesprawno ci nale y zwróci si do producenta lub serwisu.
10. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

10.1 Transport powinien odbywa si wył cznie rodkami zamkni tymi. Kompresor powinien by w
opakowaniu transportowym.
10.2 kompresor nale y przechowywa w pomieszczeniu zamkni tym w temperaturze od +5 do +40º
C i wilgotno ci nie wi kszej ni 80%
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PREFECT 3 / 150

PERFECT 3 / 270

PREFECT 4 / 150

PERFECT 4 / 270

PERFECT 5/270
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Opis parametru

Liczba
stopni
spr aj cych
Ilo
cylindrów
kompresora
Wydajno , l/min
(m3/h) dla strony
ss cej
Liczba
obrotów
wału, 1/min
Ci nienie
max,
MPa (bar)
Moc silnika, kW
Napi cie
zasilaj ce, V
Wielko
zbiornika
powietrza w, l
Wymiary, mm
Długo
Szeroko
Wysoko
Masa, kg
Temperatura
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WARUNKI GWARANCJI
1. Producent ATMOS gwarantuje sprawne działanie urz dze zgodnie z warunkami techniczno
eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentacji techniczno ruchowej.
2. Gwarancja b dzie respektowana po przedstawieniu przez klienta czytelnej i poprawnej karty
gwarancyjnej WRAZ Z FAKTUR SPRZEDA Y NINIEJSZEJ SPR ARKI, DATY NA KARCIE
GWARANCYJNEJ I FAKTURZE MUSZ BY TAKIE SAME.
3. Gwarancja dotyczy wyrobów zakupionych w Polsce i wa na jest na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej
4. Okres gwarancji 1 rok od daty zakupu
5. Uznane naprawy gwarancyjne dokonywane b d nieodpłatnie. Termin naprawy nie powinien
przekroczy 14 dni o ile naprawa urz dzenia nie wymaga sprowadzenia cz ci od producenta.
6. Wady powstałe z winy u ytkownika lub z przyczyn u ytkowania niezgodnie z dokumentacj
techniczno ruchow lub obowi zuj cymi przepisami dotycz cymi eksploatacji urz dze
elektromechanicznych, nie b d uznane jako gwarancyjne.
7. Sprzedawca nie odpowiada za zakup nieodpowiednich urz dze przy zakupie
8. Gwarancja nie obejmuje uszkodze mechanicznych obudowy, przeł czników itp. z winy
u ytkownika
9. Gwarancja nie obejmuje roszcze z tytułu parametrów technicznych wyrobu o ile s one zgodne z
norm podan przez producenta
10. Gwarancja nie obejmuje zu ywaj cych si elementów eksploatacyjnych urz dzenia

