
NYOMTATVÁNY KÉSZÜLÉK VISSZAKÜLDÉSÉHEZ  

Formula azonosító: B 0407/B 

VEVŐ ADATAI 

 

Kapcsolattartó: 
  

Cég: 
 

 Cím: 
 

 Dátum: 

 

…………………………………………….…………..………………. 

 

…………………………………………….…………..………………. 

 

…………………………………………….…………..………………. 

 

…………………………………………….…………..………………. 

Kérjük küldje a készüléket a következő  
címre: 
NIVELCO Ipari Elektronika zRt.  

1043 Budapest, Dugonics u. 11. 

 

Fax: 06 1 889 0200 

Tel:  06 1 889 0100 

 

A KÉSZÜLÉK ADATAI, FELHASZNÁLÁSÁNAK / MEGHIBÁSODÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI 

Készülék típusa: ……………….…….……………..…..…...…………..… Sorozatszáma: ………………………………….……….…………………..…

A KÉSZÜLÉK ÁLLAPOTA BEÉPÍTÉSI KÖRÜLMÉNYEK (TARTÁLY/SILÓ/CSATORNA/CSŐVEZETÉK) 

� működőképes magassság:................................ átmérő: ∅................................... 

� sérült állapotban/meghibásodva érkezett Mérési tartomány min.: ....................... max.: ......................... 

� üzembehelyezés során nem működött   � nyitott tartály/siló  � zárt tartály/siló 

� üzembehelyezés során ment tönkre   � nyílt csatorna  � csővezeték 

� működött:........................(időtartam/-tól-ig)   � beltéri � kültéri � föld alatti 

� korábban NIVELCO által már javítva volt   � fém � műanyag � beton 

HIBA ÉSZLELÉSE KÖZEG JELLEMZŐK 

� nem megfelelő működés teszt üzem során nyomás: ............................ hőmérséklet:........................... 

� nem megfelelő működés az alkalmazás során   � benyúló elemek � keverő 

TÖLTÉS MÓDJA  � por � gőz/párolgás 

� gravitációs � sűrített levegős  � gyenge habzás: ................mm � erős habzás: ……..........mm 

� felülről � oldalról  � gyenge hullámzás � erős hullámzás 

VISSZAKÜLDÉS OKA, ÉSZREVÉTELEK, HIBA/ NEM MEGFELELŐ MŰKÖDÉS LEÍRÁSA: 

 

 

NYILATKOZAT A KÉSZÜLÉK SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉSÉRŐL 

 

Közeg 

anyaga: 

Tisztításhoz 

használt 

anyag:  

 

Megnevezés 

 

 

 

…………………………………………………... 

……………………..……….………………..….. 

 

 
 

* Kérjük, írja le a kockázatot!…………….....……………………..……..………………… 

 

Nyilatkozat: Kijelentem, hogy a készülék körültekintő és alapos tisztítása és fertőtlenítése megtörtént a visszaküldés 
előtt. A készülék mentes minden szennyeződéstől és egészségre veszélyes anyagtól.  
 

Név, részleg:  Aláírás: 
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