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شرایط گارانتی وخدمات پس ازفروش

مجموعه فوق ترکيبی از بخش مکانيک و الکترونيک می باشد که هر دو بخش مستلزم مراقبت و نگهداری می باشد  .در بخش مکانيک
می بايست کليه تجهيزات ( نظير سيلندرها  ،پروفيل ها  ،ساپورتها و  ) ....هر ماه از لحاظ عملکرد  ،خوردگی  ،زنگ زدگی و  ....بررسی
شوند .شلنگهای پنوم اتيک  ،فلو کنترلرها می بايست از لحاظ نشتی هوا بررسی شوند .در بخش الکترونيک نيز می بايست سنسورها ،
موتورها ،شيربرقی ها از لحاظ اتصال به فانکشن سيموالتور ( قطعی سيم و خرابی فيشها ) بررسی شوند.
گارانتی و خدمات پس از فروش

(خدمات ضمانت( گارانتی شامل تعمير يا سرويس دستگاه و ارائه خدمات رايگان بمدت يکسال ميباشد،خدمات پس از فروش بمدت 10
سال ميباشد .
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ضمانتنامه ارائه شده شامل موارد ذیل نمی باشد :
 -1صدمات ناشی ازحمل و نقل،نوسانات برق،آتش سوزی ياحرارت زياد ،گردوغبارشديد،رعدوبرق،حوادث طبيعی،ضربه واستفاده
غلط و يا بی توجهی به دستورالعملهای ذکرشده دردفترچه راهنمای دستگاه
 -2دستگاههايی که دستکاری شده اندو يا توسط اشخاصی بجز نمايندگان شرکت تعمير شده باشند
 -3هرنوع دستکاری ويا آسيب در هولوگرام های نصب شده،برروی دستگاه
 -4موادمصرفی شامل گارانتی نميباشد
 -5سوختن تجهيزات سيستم کنترل و  PLCدر صورت استفاده از برق 220VAC
 -6سوختن انواع تجهيزات سنسورها  ،شيربزقی ها ،موتورها
 -7دستکاری مدارات فرمان
 -8تغيير برنامه سيستم کنترل و دانلود بر روی PLC
 -9صدمات وخرابيهای ناشی از اتصال غلط يا ارتباط دستگاه با سايردستگاهها،تجهيزات ولوازم جانبی غير
سازگاريامعيوب (،در غير اينصورت تجهيزات قابليت تعويض خواهند داشت)
 -10استفاده از دستگاه خارج از شرايط استاندارد محيطی
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