Devreye Alma Talep Formu
Müşteri Adı ve Soyadı

:

Adresi

:

Tarih

:
Durum
Evet
Hayır

Kontrol Listesi
1 Hidrofor devreye alındı mı?
2 Depo su ile dolduruldu mu?
3 Arıtma sistemi ham su besleme basıncı 7barın altında mı?
4

Giriş basıncı/şebeke basıncı 7bar'dan yüksekse arıtma girişine basınç düşürücü
takıldı mı?

Tankların geri yıkamasında oluşacak atıksuyun giderimi için atıksu hortumu ana
tesisat giderine bağlandı mı?
6 Her bir ünite için çoklu priz temin edildi mi?
7 Tankların bağlantıları yapılıp herhangi bir su kaçağı olmadığı kontrol edildi mi?
5

8 U.V cihazının gösterge panosu duvara monte edildi mi?
9 Tuzlama tankı için yumuşatma ünitesinin yanında gerekli alan temin edildi mi?
10 Bahçe sulama tesisatının arıtma sisteminden bağımsız olduğu kontrol edildi mi?
Bu form İLKE MÜHENDİSLİK TAAHHÜT VE TİC. LTD. ŞTİ.'NİN , (0216) 467 25 27 nolu faksına (haftaiçi
17:00'a, Cumartesi 13:00'a kadar) gönderildikten sonra tarafımızdan sizinle irtibata geçilecek ve aynı
haftaiçi uygun bir gün içersinde devreye alma işlemi yapılacaktır.Pazar günü ve resmi tatillerde ya da
yukarıda bahsedilen saatler dışında gelen fakslar, takip eden ilk iş günü gelmiş kabul edilecektir.
Pazar günü ve resmi tatillerde devreye alma yapılmamaktadır.
Arıtma sisteminin devreye alınması için gidildiğinde kontrol listesinde belirtilen maddelerden eksiklik
görüldüğü takdirde sisteminiz devreye alınamayacak ve yeniden randevu için servis meşguliyet ücreti talep
edilecektir.
Bu faks ile yukarıda yazan maddeleri ve bir cihaz için ayrı gün tekrar servis talebinde bulunmayacağımı
kabul ve taahhüt ederim.
YETKİLİ FİRMA KAŞE - İMZA

: Devreye alma için istediğiniz tarih ve saati belirtirseniz firmamızca göz önünde
bulundurulacaktır.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
( Lütfen faksınızı gönderdikten sonra 0216 467 29 38/52 numaralı telefondan teyit alınız. )
Servis meşguliyet ücreti 75 YTL olup ilgili servis personelince tahsil edilecektir.
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