
    B Meters Hungary KFT
        VÍZMÉRÉSTECHNIKA

    VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ
         Többsugaras vízmérőkhöz

A termék megnevezése : Többsugaras  vízmérő
Típusjelzés  : AF 30c°-g, AC 90c°-ig
Gyártó cég  : B Meters s.r.l  Olaszország
Magyarországi forgalmazó : B Meters Hungary Kft  2316  Tököl, Bodza u.10.
Származási ország : Európai Unió
Méretek és műszaki adatok : a termékismertető tartalmazza
EU hitelesítés érvényessége : főmérő esetén : 8 év, mellékmérő esetén : 8 év
Pontossági osztály : B-H

Ajánlások és előírások a vízmérő beépítéséhez:
- a vízmérő csak vízszintesen építhető be
- a víz visszaáramlásának megakadályozása céljából a mérő utáni vezetékszakaszba
- visszacsapó szelep beépítése indokolt 
- a mérő üzembe helyezése előtt gondoskodni kell a vezeték teljes megtisztításáról,

el kell kerülni a mérő mechanikájának szennyeződését, károsodását, megszorulását.
- a mérőszakaszt csak lassan, fokozatosan szabad vízzel feltölteni, a vízütéstől a mérő 

tönkremehet!  
- a pontos mérés biztosítása céljából a mérőhöz a tartozékként szállított csatlakozó 

szerelvényeket kell alkalmazni.
     

MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Tanúsítjuk, hogy az általunk forgalomba hozott B Meters márkanevű ……….típusú,
……..méretű vízmérő megfelel a magyarországi (OMH) mérésügyi előírásoknak.

       GARANCIAJEGY

A korszerű gyártási technológia, és az alkalmazott minőségbiztosítási rendszerek garantálják, hogy a
vízmérő hosszú időn keresztül pontosan ellátja majd feladatát. Amennyiben a vízmérő a rendeltetésszerű
használat során a vásárlástól számított egy éven belül gyártási vagy anyaghiba miatt mégis elromlik azt a
vásárlás helyén kicseréljük, vagy díjtalanul megjavítjuk és újrahitelesítjük.
A mérőt meghibásodás esetén a vásárlás helyéig kell eljuttatni, a továbbiakról cégünk intézkedik,
a megjavított mérőt pedig ismét a vásárlás helyén kell átvenni.
A garancia megszűnik, ha:

- plomba, bélyegzés vagy más hitelesítést tanúsító jelzés hiányzik vagy sérült
- a meghibásodás szakszerűtlen szerelésből, vagy külső behatásra keletkezett
- a garanciajegy nincs meg, vagy nincs megfelelően kitöltve, leigazolva
- a meghibásodást a mért vízben lévő szilárd és/vagy oldott anyagok okozzák
- a meghibásodás a fenti ajánlások és előírások be nem tartásából származott

Az eladó tölti ki:
A mérő típusa és mérete: ……..…………………..  A mérő gyári száma:………. …………….

A vásárlás időpontja:………………………………

Az eladó cég bélyegzője

A beszerelés időpontja, és a beszerelést végző cég neve:………………………………………….


