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ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ
ΠΡΟ ΙΓΙΟΚΣΗΣΔ ΦΔΚΑΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ
ΟΓΗΓΙΔ για ηον επιηςσή Τεσνικό Έλεγσο και ηην Πιζηοποίηζη ηος Ψεκαζηικού ζαρ
Μησανήμαηορ :


-

Για ηιρ απαιηούμενερ δοκιμέρ η δεξαμενή ηος Ψεκαζηικού Μησανήμαηορ καηά ηην Δπιθεώπηζη ππέπει να
είναι γεμάηη ΜΟΝΟ με νεπό ζηο μιζό ηηρ ζςνολικήρ συπηηικόηηηαρ.

 Το Ψεκαζηικό Μησάνημα πος θα επιθευπηθεί ππέπει ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ ΝΑ ΓΙΑΘΔΣΔI:
Πλαζηικό κάλςμμα πποζηαζίαρ (πποθςλακηήπα) ζηο παπηικώθ ηηρ ανηλίαρ ηος Ψεκαζηικού.
Μεηπηηή πίεζηρ (μανόμεηπο) γλςκεπίνηρ διαμέηπος ηοςλάσιζηον 6,3 εκαηοζηών ζηο Χειπιζηήπιο.
Δςανάγνυζηο δείκηη ζηάθμηρ ηηρ ποζόηηηαρ ηος νεπού ηηρ δεξαμενήρ ηος Ψεκαζηικού.
Κενηπικό Φίληπο αναππόθηζηρ μεηαξύ δεξαμενήρ και ηηρ ανηλίαρ ηος Ψεκαζηικού.
Φίληπα καηάθλιτηρ ζηιρ ζυληνώζειρ-γπαμμέρ μεηαξύ ηος σειπιζηηπίος και ηυν μπεκ.
Φίληπο ηύπος ζάκος ζηην κενηπική οπή πλήπυζηρ με νεπό ηηρ δεξαμενήρ (ζηο πάνυ μέπορ ηηρ).
Υειπιζηήπιο με κενηπικό μοσλό απομόνυζηρ λειηοςπγίαρ τεκαζμού και πςθμιζηή πίεζηρ λειηοςπγίαρ.
Ακποθύζια-Μπεκ ίδιος ηύπος ζςμμεηπικά καηανεμημένα ζε όλερ ηιρ μπάπερ-βπασίονερ ζε καλή καηάζηαζη.
Ανηιζηαγονικέρ διαηάξειρ επάνυ ζηη βάζη ηυν ακποθςζίυν-μπεκ.









Ππέπει να είναι ζε καλή λειηοςπγική καηάζηαζη, ο παπαπάνυ εξοπλιζμόρ συπίρ ζπαζίμαηα-ζκιζίμαηα (όσι
ζκιζμένα θίληπα).
ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΙ, να ςπάπσοςν εμθανείρ διαπποέρ ςγπού ζηο σειπιζηήπιο, ζηα Μπεκ, ζηιρ ζυληνώζειρ, ζηα
ζημεία ζύνδεζηρ ανηλίαρ-δεξαμενήρ, κ.λ.π.
ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟ, ηο Φεκαζηικό να διαθέηει: α) Ανεξάπηηηο δοσείο πλύζηρ σεπιών. β)
Ξεσυπιζηή διάηαξη καθαπιζμού δοσείυν ζςζκεςαζίαρ θαπμάκυν. γ) Ξεσυπιζηό δοσείο ειζαγυγήρ Χημικών
(ΠΡΟΜΙΞΕΡ).
ΔΠΙΣΤΥΗ, θευπείηαι ο ηεσνικόρ έλεγσορ, αν ηο τεκαζηικό μησάνημα πληπεί ηιρ απαπαίηηηερ από ηον
νόμο πποδιαγπαθέρ πος πεπιγπάθηκαν παπαπάνυ και οι μεηπήζειρ πος θα πποκύτοςν από ηιρ δοκιμέρ, είναι
ενηόρ ηος πλαιζίος ηυν πποδιαγπαθών πος θέηει η Νομοθεζία.
ΓΧΡΔΑΝ Δπανέλεγσορ, από ηην εηαιπεία μαρ ζηον σώπο ζαρ, θα διενεπγηθεί, εάν καηά ηη διάπκεια ηος
Τεσνικού Ελέγσος διαπιζηυθούν ελλείτειρ ζηο Ψεκαζηικό ζαρ Μησάνημα και εθόζον αςηέρ θα
αποκαηαζηαθούν με εςθύνη ηος ιδιοκηήηη.
ΡΑΝΣΔΒΟΤ, για ηην επιθεώπηζη ηος τεκαζηικού ζαρ, ππαγμαηοποιείηαι καηόπιν ηηλεθυνικήρ επικοινυνίαρ
ηος ιδιοκηήηη με ηην εηαιπεία μαρ.
Δςσαπιζηούμε εκ ηυν πποηέπυν για ηη ζςνεπγαζία, ζηη διάθεζή ζαρ για οποιαδήποηε διεςκπίνιζη!!!

