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Elvileg kizárólag megtisztított berendezést és részegységeket javítunk. A javítás elvégzése érdekében 

a berendezésben használt közeg biztonságtechnika adatlapját, valamint a berendezés mentesítéséről 

felvett teljesen kitöltött jegyzőkönyvet kívülre helyezze el és rögzítse a csomagoláson, hogy közvetlenül 

felismerhető legyen, hogy a berendezést javításra küldték vissza. Amennyiben a visszaküldött 

berendezés a fenti feltételeknek nem felel meg, a javítást nem áll módunkban elvégezni. Minden meg 

nem tisztított berendezést, részegységet a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó rendelkezéseket 

betartva az azt beküldő gazdasági szervezet költségére visszaküldünk.  

Csak így tudjuk az embereket és környezetünket megvédeni. 

A SZÁLLÍTOTT KÖZEGEK HATÁSÁNAK KITETT RÉSZEGYSÉGEK 
ÉS ALKATRÉSZEK JAVÍTÁSA

A ProMinent sokféle terméket gyárt és forgalmaz, melyeket számos szakterületen alkalmaznak. 
Az általunk alkalmazott különféle anyagból készült termékeket sokféle, köztük veszélyesnek minősített 
közeg szállítására használják. Termékeink nagy része ezek közé tartozik. Gond akkor jelentkezik, amikor 
ezeket karban kell tartani, vagy valamilyen ok miatt meg kell javítani. A ProMinent számára nagyon fontos, 
hogy sem az embereket, sem a környezetet ne érje károsodás.

Csak Önök, üzemeltetők tudják, hogy az adott helyszínen milyen veszélyes anyaggal dolgoznak. 
Ezért gondoskodjanak arról, hogy sem a javításra beszállított berendezést / részegységet /alkatrészt átvevő 
logisztikai, sem a javítást végző munkatársunk ne sérülhessen meg a vegyszermaradványoktól. Mindennapi 
gyakorlatuk alapján csak Önök tudják, hogy az Önök által használt vegyszermaradványokat hogyan lehet 
ártalmatlanítani, semlegesíteni, eltávolítani. 

KÉRDÉS: MIT ÉRTÜNK „KÖZEGEK HATÁSÁNAK KITETT” ALKATRÉSZEK ALATT, 
ÉS MIRE KELL ÜGYELNIE AZOK JAVÍTÁSAKOR, KARBANTARTÁSAKOR?

Közegek hatásának kitettnek minősül minden olyan termék, részegység, készülék, alkatrész, mely valamely 
gyártási, vagy más folyamat közben az abban alkalmazott közeggel – akár belső felületén, vagy a burkolat 
külsején (ház kívülről történő beszennyeződése, lefröcskölése alkalmával) – érintkezik. Ezért nagyon fontos, 
hogy a külső házat is (például szabályzó berendezést) megtisztítsák a szennyeződésektől.

TERMÉKEK, MELYEK A VESZÉLYES ANYAGOKKAL TÖRTÉNŐ ÉRINTKEZÉS 
KÖVETKEZTÉBEN KÍVÜL VAGY BELÜL BESZENNYEZŐDTEK

Ebben az esetben nagyon fontos, hogy a terméket KÍVÜLRŐL is megtisztítsák. A szabályzóberendezéseken, 
armatúrákon és más alkatrészeken gyakran lerakódnak a vegyszerek, vagy azok cseppjeivel 
beszennyeződnek. Mi nem tudhatjuk, hogy az Önök készüléke milyen közeggel érintkezett. Az ilyen 
készüléket / berendezést kívülről is meg kell tisztítaniuk, hogy annak javítását elkezdhessük. A szennyezett, 
tisztítatlan készüléket / berendezést munka- és környezetvédelmi okokból nem áll módunkban megjavítani. 
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közegek hatásának kitett alkatrészek

SZIVATTYÚK

Ha a szivattyúkból nem tudják a szennyeződést maradéktalanul kiöblíteni, úgy azokat szét kell szerelniük és 
az egyes alkatrészekről külön-külön kell a veszélyes anyagot eltávolítaniuk. Amennyiben ez gondot okozna, 
szíveskedjenek tanácsért javító részlegünkhöz fordulni.

MÁGNESSZELEPEK

A mágnesszelepeket alaposan öblítsék át. Ügyeljenek arra, hogy az odatapadt veszélyes anyag maradványokat eltávolítsák.

SZÍVÓBERENDEZÉSEK

A szívóberendezéseket alaposan öblítsék át. A teljes leürítéshez szükség esetén távolítsák el a lábszelepet, 
így a veszélyes anyagok maradványai is eltávolíthatók.

(LAPRASZERELT) BÉRELT / KOMPLETT BERENDEZÉSEK

A komplett berendezéseket is meg kell tisztítaniuk. Ez minden, közegek hatásának kitett berendezésre 
vonatkozik. Ügyeljenek arra, hogy a tömlőket és a szívóberendezéseket is megtisztítsák. Az üzemeltetési 
anyagokat elvi okokból nem vesszük át, ezért azokat ne küldjék vissza. Amennyiben a berendezés 
mentesítésével kapcsolatban kérdésük van, szíveskedjenek tanácsért javító részlegünkhöz fordulni.

ÁTFOLYÁSMÉRŐ

Az átfolyásmérőket alaposan öblítsék át. Ügyeljenek arra, hogy az odatapadt veszélyes anyag maradványokat eltávolítsák.

ADAGOLÓSZELEPEK / ÁTBOCSÁTÓ SZELEPEK 

Ezeket a rugó fesztelenítése után alaposan öblítsék át.

ÉRZÉKELŐK

Ez MINDEN árammérésen alapuló működésű, és vezetőképesség mérő érzékelőre vonatkozik. 
Redox potenciál- és pH-érzékelőkre, valamint minden üvegburkolattal, vagy üveg fedlappal készült 
érzékelőre vonatkozik. Amennyiben az érzékelő üvegburkolata, vagy üveg fedlapja eltörött, az az előírások 
szerint nem javítható, ezért NE küldjék vissza. 
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NYOMÁSTARTÓ SZELEPEK

Akkor tisztíthatók ki jól, ha a beállítócsavart kicsavarják, és a rugót tehermentesítik.

KLÓRDIOXID REAKTOROK MEGHIBÁSODÁSAI

Kérjük Önöket, előzetes bejelentés nélkül soha ne küldjék vissza. Ez nagyon nehéz téma, mivel az alapos 
kiöblítés ellenére a reaktor falába diffundált klórdioxid visszadiffundál a reaktor belső terébe. Kérjük Önöket, 
hogy a reaktor visszaküldése előtt lépjenek kapcsolatba javítórészlegünkkel és beszéljék meg az eljárás rendjét. 


