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Hazırlayan GTRGOB Onaylayan GTREMS Dok. Türü Form

SATIŞI / MONTAJI YAPAN PROJE / SON KULLANICI

FİRMA ADI : FİRMA ADI :

ADRESİ : ADRESİ :

YETKİLİ KİŞİ : YETKİLİ KİŞİ :

GSM : GSM :

TEL : TEL :

FAKS : FAKS :

DEVREYE ALMA KOŞULLARI EVET HAYIR

a . Ürünlerin mekanik montaj işlemleri kullanım kitapçıklarına uygun şekilde tamamlanmıştır.

b . Kalıcı elektrik enerjisi temin edilmiş ve ürünlere bağlantıları yapılmıştır. 

d . Sistemde yada su deposunda su olmalıdır.

f . Kullanılan aksesuarların ( Fark basınç sensörü vs.) mekanik montajları yapılmıştır.

g. Kullanılan aksesuarların ( Fark basınç sensörü vs.) sinyal kabloları panoya kadar getirilmiştir.

DEVREYE ALINACAK ÜRÜNLER

KOMPLE ÜRÜN NUMARASI KOMPLE ÜRÜN TİPİ ADET

PLANLANAN MONTAJ TARİHİ     :  PLANLANAN DEVREYE ALMA TARİHİ     :

DEVREYE ALMA HİZMET BİLGİLERİ

2 . Devreye alma daveti planlanlandığı tarihten en az üç gün önce Devreye Alma Davet Formu ile Durko'ya bildirilmelidir.

4 . Komple ürün numarası ve komple ürün tipi ürünlerin üzerindeki metal etiketlerde bulunmaktadır.

FORMU DOLDURAN

FİRMA ADI : KAŞE / İMZA : 

YETKİLİ KİŞİ :

TARİH :

YÖNLENDİRME YAPILAN YETKİLİ SERVİS

Bu alan DURKO tarafından doldurulacaktır. YETKİLİ SERVİS ADI :

YÖNLENDİREN :

TARİH :

Bu formun eksiksiz bir şekilde doldurulup kaşeli imzalı olarak 0216 544 50 11 – 12 nolu faksa veya formun temin edildiği 

e-mail adresine gönderilmesi rica olunur.

c.  Dalgıç pompalarda kablo ekleri ve kuyu montajı yapılmıştır. 

e . Hidrofor sistemleri için su deposunda flatör ve kollektör çıkışında çek valf kullanılmıştır. 

1 . Ürün montajları tamamlandıktan sonra ürünler (dönüş yönü kontrolü dahil) kesinlikle çalıştırılmamalı, Durko yetkili servis 
personeli beklenmelidir. Aksi hallerde müşteri, çalıştırılan ürünün kullanım kitapçığındaki tüm çalışma şartlarını sağladığını ve bu 
şartların sağlanmamasından dolayı meydana gelebilecek arızaların sorumluluğunu  kabul eder.  

3 . Bedelsiz olarak verilen devreye alma hizmeti ( yurtdışı haric ) Durko'dan kaynaklanmayan nedenlerden dolayı  tamamlanamaz  
ise ikinci defa verilecek devreye alma hizmeti Durko Servis Hizmetleri fiyat listesine göre müşteriye fatura edilecektir. 


