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OPSLAG
van producten, samenbouw van producten en units

Stockage van producten, samenbouw van producten en units

Δ

De procedures beschreven in dit document zijn geldig voor alle Spirax Sarco producten, productassemblages
en units. Raadpleeg de IMI en de technische fiche van elk product of elk onderdeel dat deel uitmaakt van de
assemblage of unit voor de technische specificaties en gebruikslimieten.

Koper is verplicht:
• de Goederen op het moment van levering te controleren;
• Verkoper en een eventuele vervoerder schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele tekortkoming of schade, binnen vier (4) werkdagen na de datum van levering. Als de Goederen niet geleverd zijn, moet dit binnen tien (10)
werkdagen nadat de Goederen in normale omstandigheden geleverd hadden moeten zijn; en
• in geval van manco of beschadigde levering, Verkoper de gelegenheid te geven de Goederen te inspecteren, anders
worden de Goederen geacht te zijn geaccepteerd door Koper.
Als de producten, productassemblages en / of units niet onmiddellijk na ontvangst ter plaatse kunnen worden geïnstalleerd,
moeten bepaalde voorzorgsmaatregelen worden genomen om beschadiging en corrosie te voorkomen. De koper is verantwoordelijk voor de goede staat van de producten, productassemblages en / of eenheden. Spirax Sarco is niet verantwoordelijk voor enige verslechtering, corrosie of andere schade veroorzaakt aan de goederen tijdens transport en opslag ter
plaatse. Het is belangrijk om te zorgen voor voldoende opslagomstandigheden, gezien de hoge kosten van reparatie en
vervanging en de lange mogelijke levertijden voor componenten die een lange productietijd vereisen. De volgende voorzorgsmaatregelen worden gegeven als aanbeveling aan de cliënt, die als enige besluit deze in praktijk te brengen, zowel
globaal als individueel.
➢ Controleer bij ontvangst van de goederen of de verpakking, bekisting ed. niet beschadigd zijn tijdens het transport. Als u
schade opmerkt, controleer dan de afwezigheid van vervuiling en vervang de beschermingen indien nodig. Als de
schade aanzienlijk is, meld dit dan onmiddellijk aan de transporteur en Spirax Sarco.
➢ Als de producten, samenstellen of units niet onmiddellijk worden geïnstalleerd, neem dan voorzorgsmaatregelen om corrosie of vervuiling te voorkomen. Indien de plaatsing meer dan twee weken na oplevering plaatsvindt, is het aan te bevelen om als volgt te werk te gaan:
Evacueer de vochtigheid door er hete lucht door te blazen.
Sluit de openingen en de luchtinlaten af met flenzen.
Installeer een manometer.
Vul met stikstof tot een druk van 0,5 bar.
➢ De methoden voor het beschermen van interne oppervlakken tijdens opslag zijn afhankelijk van de vereisten en het
budget bepaald door de klant. Speciﬁeke beschermingsmaatregelen worden in de fabriek genomen, vóór de levering, alleen wanneer dit tijdens de eerste bestelling is voorzien.
➢ Verwijder vuil, water, ijs of sneeuw voordat u de skid in een opslagruimte plaatst. Als de unit is gevuld met olie of ander
beschermend materiaal, open dan de aftapkranen om vocht te verwijderen en sluit ze goed. Door de aanwezigheid van
vocht is corrosie al begonnen en is gepaste actie vereist.
➢ Bewaar de producten, samenstellen en units altijd binnen, in een verwarmde ruimte. De ideale omgeving voor de opslag
van componenten en units is binnenshuis, in een verwarmde ruimte, opgetild vanaf de grond, in een droge atmosfeer
met een lage vochtigheid die waterdicht is om het binnendringen van stof, regen of sneeuw te voorkomen. Houd de temperatuur tussen 20 en 50 ° C en de relatieve vochtigheid op 40% of minder.
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De omgevingstemperatuur van de plaats waar de producten, assemblages en / of units worden geïnstalleerd,
moet tussen de 10 en 40 ° C liggen.
Indien producten, samenstellen en / of units bedoeld zijn voor buitenopstelling, dient dit gespecificeerd te
worden bij de prijsaanvraag en dient dit in detail besproken te worden met uw Spirax Sarco contactpersoon. Bij
buitenopstelling dienen bijzondere voorzieningen getroffen te worden: de producten, samenstellen en / of units
dienen altijd beschut en beschermd te zijn tegen regen, sneeuw en andere weersinvloeden. Isolatie is verplicht,
verwarming wordt sterk aanbevolen als de installatie in de winter kan worden stilgelegd.

In regio's met een tropisch klimaat kan het nodig zijn om hernieuwbare droogmiddelbakken te gebruiken, zoals silicagel
of ontvochtigers om vocht uit de lucht in de opslagruimte te verwijderen. Er kunnen draagbare thermostaatverwarmers
(met toevoer van buitenlucht) nodig zijn om de temperatuur in de opslagruimte op peil te houden.
Inspecteer de skid en de accessoires regelmatig tijdens de opslagperiode.

INSTALLATIE en ONDERHOUD
Wijzigingen voorbehouden
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Installatie en Onderhoud

Als de verf/lak is aangetast door verkleuring of lichte corrosie, moet u deze bijwerken of opnieuw schilderen. Units die
zijn bedekt met een speciale verf (indien gespecificeerd op het bestelformulier van de klant), kunnen speciale retoucherings- of reparatiemiddelen vereisen. Raadpleeg Spirax Sarco voor speciﬁeke informatie. Sta nooit toe dat corrosie op
gelakte stalen units zo ver gaat dat hun mechanische sterkte in gevaar komt.
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