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În principiu, doar piesele curățate pot fi reparate. De asemenea, fișele cu datele de securitate ale mediilor 
de proces folosite și certificatul de decontaminare completat trebuie aplicate pe exteriorul pachetului 
dvs., astfel încât să reiasă clar că este vorba de reparație. Fără aceste condiții preliminare, prelucrarea 
nu poate fi efectuată. Piesele necurățate vor fi returnate expeditorului în conformitate cu reglementările 
privind transportul de mărfuri periculoase.  

Doar în acest fel putem proteja oamenii și mediul înconjurător. 

REPARAREA PIESELOR ATINSE DE MEDIU
ProMinent are o gamă largă de produse, care pot fi utilizate în numeroase sectoare țintă. Datorită varietății de 
materiale pe care le folosim, produsele noastre sunt capabile să promoveze o gamă largă de medii de proces, 
între acestea multe fiind clasificate ca produse chimice periculoase. Acesta este un mare avantaj pentru 
produsele noastre, dar și o problemă în ceea ce privește întreținerea/repararea. Pentru ProMinent este 
deosebit de important ca nici omul și nici mediul înconjurător să nu fie afectați.

Doar dvs. ca operator cunoașteți substanțele periculoase, pe care le utilizați la fața locului. De aceea, 
asigurați-vă că nici furnizorul de servicii de logistică și nici angajații noștri de la primire marfă și cei de 
la departamentul pentru reparații nu vor fi afectați de reziduuri chimice de orice fel. Doar dvs. cunoașteți 
practica zilnică, cum reziduurile chimice utilizate de dvs. pot fi detoxifiate / distruse/ îndepărtate în 
produsele noastre. 

ÎNTREBĂRI: CE PĂRȚI ÎNDEPLINESC CALITATEA „ATINSE DE MEDIU“ ȘI CE TREBUIE 
RESPECTAT ÎN ACEST CAZ?

Atinse de mediu sunt toate produsele / părțile / componentele, care vin în contact cu mediile de proces -  
atât interiorul cât și exteriorul (prin contaminarea/stropirea carcasei), de aceea este important ca și carcasa  
(de ex. regulatorul) să fie curățată de impurități.

PRODUSE CARE PRIN POLUAREA EXTERIOARĂ SAU INTERIOARĂ AU INTRAT ÎN CONTACT 
CU SUBSTANȚE PERICULOASE

În acest caz este important să se efectueze și o curățare EXTERIOARĂ. Regulatoarele, robinetele și alte părți 
sunt adesea contaminate cu depuneri sau stropi de substanțe chimice. Noi nu putem ști cu ce medii a venit în 
contact aparatul dvs. În acest caz, aparatul/echipamentul trebuie curățat și din exterior, pentru ca noi să 
putem efectua repararea. Pentru a proteja angajații și mediul înconjurător, aparatele/echipamentele 
necurățate nu vor fi reparate. 
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POMPE

Dacă pompa nu este curățată complet prin spălare, trebuie demontată suplimentar unitatea de alimentare 
și piesele individuale vor fi curățate de substanțele periculoase în cantități periculoase. Dacă există probleme, 
consultați departamentul de reparații pentru recomandări.

SUPAPE ELECTROMAGNETICE

Supapele electromagnetice vor fi spălate temeinic. Trebuie acordată atenție să nu mai rămână resturi de substanțe periculoase.

GARNITURI DE ASPIRAȚIE

Garniturile de aspirație vor fi spălate temeinic. Pentru golirea completă se va îndepărta după caz supapa fixă, 
pentru a îndepărta și de aici resturile de substanțe periculoase.

INSTALAȚII ÎNCHIRIATE/INSTALAȚII COMPLETE (MONTAT PANOURI)

Chiar și instalațiile complete trebuie curățate. Acest lucru se aplică, de asemenea, pentru toate piesele care 
au intrat în contact cu mediul. Vă rugăm ca atunci când curățați să nu uitați furtunurile și garniturile de 
aspirație. Substanțele chimice necesare pentru operare, în principiu, nu sunt acceptate și nu vor fi returnate. 
Dacă aveți întrebări cu privire la decontaminarea unei instalații, adresați-vă pentru recomandări 
departamentului de reparații.

DEBITMETRU

Debitmetrele vor fi spălate temeinic. Trebuie acordată atenție să nu mai rămână resturi de substanțe periculoase.

SUPAPE DE DOZARE/SUPAPE FIXE 

Acestea trebuie spălate temeinic prin eliberarea arcului.

SENZORI

Aici sunt vizați TOȚI senzorii amperometrici, precum și cei de conductivitate. De asemenea și senzorii Redox și 
pH - asta înseamnă și toți senzorii de sticlă. Senzorii de sticlă, a căror sticlă este spartă/crăpată, sunt de regulă 
ireparabili și NU ar trebui returnați. 
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SUPAPE DE MENȚINERE A PRESIUNII

O bună curățare se face prin deschiderea șurubului de reglare care eliberează astfel arcul.

REACTORI DE DIOXID DE CLOR DEFECȚI

Vă rugăm în niciun caz să nu returnați fără notificare prealabilă. Aici este vorba despre o problemă complicată, 
deoarece, în ciuda spălării, dioxidul de clor difuzat în materialul pereților reactorului pătrunde în mod continuu în 
cameră. Vă rugăm ca înainte de returnare să luați legătura cu departamentul pentru reparații și să discutați procedura. 


