
KULLANIM

KILAVUZU KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAMModel  :

Model : 34-2017-003

Bu kýlavuzda bulunan bilgiler  gözden geçirilmiþ ve tamamen güvenilirdir. Yazýmdan  kaynaklanan bir hatadan dolayý sorumluluk kabul edilmez.
Bu kýlavuzda yer alan ürünler sadece bilgi amaçlýdýr ve bilgilendirilmeden deðiþtirilebilir.

ECAM 11 / 12 / 13 / 14

ECAM 21 / 22 / 23 / 24

ECAM 11R / 21R / 31R / 41R

Önemli Notlar :

Modeller :

Kullanýlan Semboller :

Lütfen kapasitif seviye sensörünün kurulumundan önce bu kýlavuzu dikkatle okuyunuz. Bu kýlavuzdaki uyarýlara uyulmamasýndan kaynaklanan

kaza ve zararlarýn sorumluluðu kullanýcýya aittir.

Sensörün bozulmasý durumunda , bulunduðu sistemde oluþulabilecek kaza ve zararlarý engellemek için önlemalýnýz.

Cihazýn üzerinde sigorta ve devre kesici bir anahtar yoktur , bunlarýn kullanýcý tarafýndan sisteme ilave edilmiþ olmasý gerekir.

Bu kýlavuz daha sonrada kullanýlmak üzere kolay ulaþýlabilir bir yerde saklanmalýdýr.

Cihaz ile ilgili montaj þemasýna uygun olarak montaj yapmadan sistemi çalýþtýrmayýn.

Cihaz üzerinde deðiþiklik yapmayýn ve tamir etmeye çalýþmayýn. Tamirat yetkili servis elemanlarý tarafýndan yapýlmalýdýr.

Cihazýn bakanlýkça tespit ve ilan edilen kullaným ömrü 10 yýldýr.

Etiket ve seri numarasý içermeyen ürünler garanti kapsamý dýþýnda deðerlendirilir.
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1. Genel Bilgiler :

1.1.  Malzemenin Kabulü
Malzeme kabulünden hemen sonra nakliye esnasýnda paketlerde hiçbir hasar olmadýðýný kontrol edin.
Eðer paketler hasýrlý ise hemen paketleri açýn  ve ürünlerin etkilenip etkilenmediðini kontrol edin , bir hasar
durumu söz konusu ise  þikayet raporunuzu nakliyeci firmaya ve bir fotokopisini firmamýz adresine  gönderin

1.2.  Kullaným Alanlarý Konusunda Bilgi
iletken sývýlarda sývý seviyesinin kontrolü amacýyla dizayn edilmiþtir.
Opsiyonel olarak farklý dalma boylarý ve baðlantý þekillerinde imal edilebilir.
Uygun soketli bir çok markaya hitap ettiði için kullanýcýlar tarafýndan tercih edilmektedir.
Uygulama: Sývý tanklarý, kazanlar, motor soðutma suyu, yüksek sýcaklýklý tanklar, gýda tanklarý, gýda makinalarý,
soðutma suyu tanklarý, gemiler, NH3 ve HFC soðutma sývýlarý, salamura, atýk su, sývý seperatör, evaparatör, ekonomizer,
þarap depolarý, yapýþkan ve yüksek viskoziteli akýþkanlar...
Hareketli parçasý yoktur.
Yüksek basýnca dayanýr.
Yüksek sýcaklýða dayanabilir.
Kolay montaj edilebilir.
Temizleme gerektirmez.
Köpük, sývý sýçramasý ve probun kaplanmasýndan etkilenmez.
Titreþimden etkilenmez.

Ortam Þartlarý;       Baðýl Nem:5-95 %RH         Ortam sýcaklýðý: 50C      (-5 C nin altýnda kullanýlmaz)

Ancak pratikte bu ifadenin kullanýlabileceði sensör tipi yok denecek kadar azdýr. Özellikle aralýk (d) büyük olduðundan

(ki genel olarak böyledir.) Kaçak alanlarýn artmasý nedeniyle, yukarýdaki formulün doðruluðuna güvenmek artýk mümkün olmayacaktýr.

O halde özellikle mesafe ölçümlerinde artýk kapasiteden çok empedans ölçmek çok daha doðru sonuç vermektedir.

Kapasite

Mesafe

Empedans

Mesafe

S

d

C

R

Ýzolasyon

C(Farad)

S,d (mt)

e
o.
e

r.S
d

ifadesiyle tanýmlanabilir.C=

Empedans ifadesi   Z = R + jL    + ( jC    )-1 þeklinde verilir. R reel bileþen olarak tanýmlanýr ve ortamýn iletkenliðini temsil eder.

jLw ikinci bileþen endüktif reaktans olarak tanýmlanýr. Bu bileþen kapasitif ölçüm yapýyor olsak bile mevcuttur.

Ancak biz bunu yok farzederiz. Bu þekilde ölçümlerde ortamýn elektrostatik özelliklerini baz alarak sonucu deðerlendirdiðimizden

hata olmayacaktýr. Sonuçta empedans ifademiz   Z= R + (jC   )-1 olacaktýr.

Ürettiðimiz kapasitif sensörlerde ölçüm yük transferi metoduyla yapýlmaktadýr.

Toplam emdedans  Z = V / I ifadesiyle verilir.

I (Akým)  I = Q / t

Q (Coulomb)

t (sn)

ee

Elektriksel kapasite tanýmý, iki paralel iletken plaka kullanýldýðý varsayýlarak;

1.3. Çalýþma Prensibi

e



3

Ölçmek istediðimiz kapasitif reaktans ise;  (jC   )
-1 

þeklindedir . Yani yük ile empedans ayný fazdadýr.
Özetle, ortama aktarýlan yük, kapasitif reaktans ile doðru orantýlýdýr.

Koaksiyel tarzda üretilmiþ sensörler için ;

a : Merkez elektrod yarýçapý
b : Dýþ ekran yarýçapý
L : Uzunluk

2.p.eo.er

In (b/a)
ifadesi ile empedans hesabý yapýlmaktadýr.C=

e

eÜretimde olan tüm modellerimizde uzunluða baðlý olarak 10 KHz...250KHz aralýðýnda uyarým uygulanmaktadýr. (   = 2 x p x f)

Ýletkenlik bileþeni (R) etkisinin doðrusallýk hatasýna sebebiyet vermesi elektronik devre tasarýmý ve mekanik  tasarým ile engellenmiþtir.

1ppm deðerinden az ve sýfýr kabul edilebilir bir deðere düþürülmüþtür.

-20 40 80 2000

16

20

100

P proses (bar)

Tproses (°C)

Proses Basýnç / Sýcaklýk Grafiði

-40 150

Soðutucu

Aparat Ýle

Ortam Basýnç / Sýcaklýk Grafiði

40

80

0-40 100 200150
Tproses (°C)

T ortam  (°C)

Soðutucu

Aparat Ýle

Röle çalýþma aralýðý
ayarlanabilir.

Tetikleme Noktasý

Hissetme Bölgesi
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1.4. Özellikler ve Malzeme Bilgisi :

1.5. Etiket Bilgisi :

1.5. Etiket Bilgisi :

Seri No

Model No

Marka

Çýkýþ
Dalma Boyu

MODEL

OUTPUT

:
:
:

ECAM 11R
250 mm
1xNO/NC 5Ax220VAC

LENGHT

Güç Durumu

Besleme 18 VAC - 24 VDC

Çýkýþ

Hassasiyet Ayarlanabilir

Baðlantý Ölçüsü R 1� ve R 1 1/2� std. Erkek diþ

PTFE, Ops. Peek, Seramik

Çalýþma Basýncý

Gecikme

Elektrik Baðlantýsý ISO 4400 e uygun soket

Ýzolasyon Malz.

Ayarlanabilir 0...7 sn.

Baðlantý ve Malz. 304 Pas. Çelik Ops. 316 Pas. Çelik

Ayarlama  Seviye Alarm Ayarý

                                 Zaman Gecikmesi Ayarý

Gösterge Power ve Kontak Ledli
Koruma Sýnýfý IP 65

Maks. 1 W

PTFE, PFA

50 mm. (std)

Min.Di-Elektrik Sabiti

Muhafaza Malz. PBT (Elektrostatik Boyalý) Alüminyum Enjeksiyon

e
r

10...30 VDC Maks.35V

NPN veya PNP Açýk Kollektör Transistor
NA veya NK (Lütfen sipariþte belirtiniz)

(Röle çalýþma geriliminin besleme gerilimi
ile uyumlu olup olmadýðýna dikkat ediniz.)

1 NANK x 5A / 250 VAC Röle

Hissetme Boyu
Baðlantý R 1/2'' Erkek diþ (Std.), 316 Pas.Çelik

Maks. 150 bar (Modele göre deðiþi)

2 sn ( Standart)

Klemens ,

Test EMC, Vibrasyon
Proba Gelebilecek
Aðýrlýk Maks. 20 NM

R3/4'' Erkek diþ (Std.), 316 Pas.Çelik

1,6

Ambalaj Plastik kutu içinde 1 Ad. (Std)

Akýþkan

Aðýrlýk ECAM 11 / 21 Serisi için 130 gr.
ECAM...R Serisi için 190 gr.

Çalýþma Sýcaklýðý -30/+125 ºC
Röle çýkýþlý olan (-)30 / +150ºC

(Soðutucu aparat ile 200 C ye kadar)

(-) 20 / (+) 80ºCOrtam Sýcaklýðý

Ýletken sývýlar
 Ýletken olmayan sývýlar

Katý partiküllü malzemeler
Yapýþkan ve asitik malzemeler
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1.6. Hedef Grubu
Bu kullaným kýlavuzu kalifiye teknik personel için hazýrlanmýþtýr.

1.7. Güvenlik Notlarý
                   Aþaðýdaki notlar operatör ve çevresinde oluþabilecek tehlikelerden kaçýnmak için
                   dikkate alýnmalýdýr.

Bu cihazýn kurulumu, kullanýmý ve bakýmý yalnýzca kullaným kýlavuzunu okumuþ ve  iþ güvenliði konusunda bilgili kiþilerce  yapýlmalýdýr!
Ýþ güvenliði, kaza önleme yönetmelikleri ve ulusal kurulum standartlarýna uyulmalýdýr.
Ürün yalnýzca belirtilen spesifikasyonlar dahilinde kullanýlmalýdýr!
Cihazý yalnýzca basýnç  olmadýðýnda monte edebilirsiniz!

1.8. Paketin Ýçeriði
Lütfen aþaðýda listelenmiþ tüm içeriði teslim almýþ olup olmadýðýnýza bakýnýz ve sipariþinizdeki kriterlere uygunluðunu
kontrol ediniz.
* Kapasitif seviye þalteri
* Bu kullaným kýlavuzu

2. Kurulum :

2.1.  Genel Notlar
Cihazýn kurulumu sadece yetkili personel tarafýndan yapýlmalýdýr.
Kurulum esnasýnda cihaza kuvvet uygulamayýnýz!
Kapasitif seviye þalteri önerilenden daha büyük basýnç da kullanmayýnýz.
Cihazýn kontak ayarýnýn hassas olduðunu unutmayýnýz, dikkatlice taþýyýnýz ve hasar almasýný önleyiniz.
Manyetik zerreciklerin olmadýðý garanti edilmelidir.

2.2. Genel Kurulum Aþamalarý
* Kapasitif seviye þalteri kutudan dikkatlice çýkarýnýz
* Contanýn akýþkana uygun olup olmadýðýný kontrol ediniz. Eðer uygun deðilse imalatçý ile temasa geçiniz.
* Daha  sonra  tasarýmýn yapýsýna göre aþaðýda verilen açýklamalarý uygulayýnýz.

2.3. Özel Notlar
* Lütfen kurulum sonrasýnda þaftýnda mekanik bir gerilme olmadýðýndan emin olun. Böyle bir durum karakteristik eðride
   kaymaya yol açacaktýr.
* Cihaz  açýk havada monte edildiyse ve yýldýrým ya da aþýrý basýnç tehlikesi varsa, besleme kabini ile cihaz arasýna
   etkin þekilde boyutlandýrýlmýþ aþýrý basýnç korumasý yerleþtirilmesini tavsiye ederiz.
* Ýþletme þartlarýnda seviye  þalteri akýþkanýn durumuna göre sýcak durumda olabilir , bu durumda þaltere dokunmayýnýz
   teniniz zarar görebilir.

2.4. Mekanik  Baðlantýlar Ýçin Kurulum
* Sýzdýrmazlýk için  uygun O-Ring veya conta kullanýnýz.
* Yüzeyinin temiz ve pürüzsüz olduðundan emin olunuz.
* Cihazý elle  monte  ediniz.
* Anahtar þekilde gösterildiði  gibi sýkýnýz.
  (Pas.Modeller için var  maks. 20 Nm )
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2.5. Elektriksel Kurulum
Cihazýn elektrik baðlantýsýný etiketindeki verilere, bu kýlavuzdaki tablo ve kablo þekillerine göre yapýnýz.

ECAM 11R / 21R / 31R 41R için;

ECAM 11 / 12 / 13 /  14 ve ECAM 21 / 22 / 23 / 24  için;2.1.

Tetikleme  seviyesi fabrika çýkýþ ayarý, sensör tabanýndan yaklaþýk 10 mm yukarýdadýr. Tetikleme seviyesini yeniden
 belirlemek isterseniz,bir mýktanýs, baðlantý kafasý arkasýndaki �MANYETÝK KALÝBRASYON NOKTASI� ile belirtilmiþ
bölgeye en az 3 saniye yaklaþtýrmalýsýnýz. Bu iþlemin mantýðý þudur: Magnet kullanarak belirleyeceðiniz seviye, sensörün
�boþ� seviyesini belirler. Diðer bir deyiþle, ayarlanan seviye�boþ� seviye deðerine eklenir.

Yeni tetikleme seviyesi, ayarlanan seviyenin 10 mm üzerindeki seviye olacaktýr. Bu ayarýn varlýðýnýn gerçek sebebi,
prosesteki konteminantýn zamanla sensör duvarýnda �çökelmesi� ve buna baðlý olarak tetikleme seviyesinin
yukarý kaymasý, hatta artýk �tetikleme�nin imkansýz hale gelmesidir.Eðer tank boþ olmasýna raðmen alarm
 çýkýþý alýyorsanýz, anlatýlan þekilde yeniden seviye ayarý yapýlmasý, sorunu ortadan kaldýracaktýr.

Önemli:

Ayarlamanýn gerçekleþmesi için magnet, duyarlý bölge üzerinde en az 3 saniye tutulmalýdýr.
Mýknatýsýn daha uzun süre tutulmasýnýn mahzuru yoktur.

Mýknatýs yavaþca yaklaþtýrýlmalý ve sallanmadan tutulmalýdýr.

Eðer mýktanýs hýzla yaklaþýrsa ve ya sallantýlý olarak tutulursa, oluþan endüktif gerilim nedeniyle sensör bozulabilir.

24V=Relay

24Vdc

-

+

M

2

3
1

+

-

M

2

3
1

24V=Relay

+

-

24Vdc

-

+
24V=Relay

24Vdc

-

+

  KABLOLU
�NPN ÝKÝ TELLÝ

24V=Relay

+

24Vdc

-

+

  KABLOLU

--

+

Siyah

  Kahverengi

Mavi

Siyah

  Kahverengi

Mavi

PNP�ÝKÝ TELLÝ NPN ÝKÝ TELLÝ PNP�ÝKÝ TELLÝ

· Rly LED: Normal çalýþma sýrasýnda �Röle aktif� ; Kalibrasyon sýrasýnda iþlemin devam ettiði anlamýna gelir.
Normal çalýþma modunda �röle aktif ise� sürekli, kalibrasyon modunda kesikli yanar. Kýrmýzý renklidir.

· Pwr LED: Normal çalýþma sýrasýnda sensör arýzasý olmadýðý, kalibrasyon sýrasýnda ise �istenilen ölçme deðerinin,
hafýzaya yüklendiði� anlamýna gelir. Flaþ yaparak çalýþýr. Sürekli yanýyor olmasý, arýza iþaretidir. Yeþil renklidir.

· S Butonu: Kalibrasyon sýrasýnda, � Yüksek seviye-Span-�  deðerini almak için kullanýlýr.

· Z Butonu: Kalibrasyon sýrasýnda, � Alçak seviye-Sýfýr-� deðerini almak için kullanýlýr.

· TRG Potu: Röle tetikleme noktasýný, Sýfýr-Span deðerleri arasýnda ayarlar.

· DIF Potu: �TRG Potu� ile aktif edilmiþ olan rölenin, �Býrakma� seviyesini ayarlar. Ayarlanabileceði en
yüksek deðer, �Z ve S� ile belirlenmiþ çalýþma bölgesinin yarýsý ( %50) kadardýr. Yani, DIF Potu %100 iken,
eðer röle çekili ise , býrakmasý için seviye, toplam skalanýn yarýsý kadar azalmýþ olmalýdýr.

R
e
la

y

Röle Çýkýþlý Ýçin: Röle Çýkýþlý



2.6. Mekanik ölçüler
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L

ECAM 11/12/13/14

27 AA

R 1/2�

PFA

L=50 mm (Std.)

M
a
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.9

5
 m

m

ECAM 21/22/23/24

L=50 mm (Std.)

27 AA

R 1/2�

L
M

a
ks

.9
5

 m
m

27 AA

PFA

L=100 mm (Std)

L

R 1/2�

ECAM 11R

M
a

ks
.6

5
 m

m

27 AA

L=100 mm (Std)

L

R 1/2�

ECAM 21R

M
a

ks
.6

5
 m

m

41 AA

R 1�

PTFE

L

Ø10 Ø8

ECAM 41R

L=100 mm (Std)

M
a

ks
.6

5
 m

m

L=100 mm (Std)

ECAM 31R

32 AA

PTFE

L

R 3/4�

Ø12

M
a

ks
.6

5
 m

m
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2.7. Parçalar

Soket Vidasý

Conta

Kart

Kablo Giriþi

Soket

Muhafaza Vidasý

Soket Bazasý

Muhafaza

Ana Boru

Baðlantý Rekoru

Komple Ýzoleli Prop

Koaksiyel Prob

Kapak Vidasý

Conta

Kart

Kapak

Ara Boru

Muhafaza Vidasý

Muhafaza

Baðlantý Rekoru

Komple Ýzoleli Prop

Koaksiyel Prob

Kablo Rekoru
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2.9. Mekanik Baðlantý

Diþli

Ölçü AA Çap

(mm) b (mm)

3/8"
1/2"
3/4�

1�
1 1/4�
1 1/2�

2�
M14
M16
M18

1/2� NPT
3/4� NPT

1� NPT

27
27
32
36
51
60
70
27
27
27
27
27
27

14
14
14
23
23
23
23
12
14
14
16
23
23

(R)

(ISO 228-1)

AA

Rb

2.8. Muhafaza

Tip

Type

Malzeme

Material

Koruma Sýnýfý

Protection.Class

Sýcaklýk

Temperature

(C)

P02 Plastik
Polikarbonat

IP 65 / IP 68 -30...+125

46

4
6

3
6

80

-30...+150IP65AlüminyumB035
Ýlave Conta Ýle

P02

B035
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2.10. Sipariþ Þekli

Ýletken Sývýlar.........................................1
Ýletken Olmayan Sývýlar.....................2

KABLO GÝRÝÞÝ
PG11 Plastik .............................0
PG7 Metal.............................................1

PROB TÝPÝ (MAKSÝMUM BOY)

Plastik (P02).......................................0
Alüminyum (B035)....................1

MUHAFAZA MALZEMESÝ
Özel..................................................X

Röle Çýkýþlý ....................................5
Özel..................................................x

NPN-NA Kontak....................................1
NPN-NK Kontak ..............................2
PNP-NA Kontak .................................3
PNP-NK Kontak .............................4

ECAM

Komple Ýzoleli Prob ............................1
Koaksiyel Prob ..................... Ø10....2

Yarý Çýplak Prob...........................3
Çift Elektrodlu Prob ..................4
Özel..................................................x

ÝZOLASYON MALZEMESÝ - BAÐLANTI MALZEMESÝ
Yok...................................................0
PFA........................................................1
Kauçuk...................................................2
FKM........................................................3

9

PTFE..........................................4
316 Pas.Çelik ..................................5
PEEK..........................................6
Özel..........................................x

6

DALMA BOYU
50 mm (Standart)..................................0
100 mm (Standart)................................1

7

8

Katý Partiküllü Malzemeler...............3
Yapýþkan ve Asitik  Sývýlar..............4

OPSÝYONEL
Yok......................................................../ 0

10
Kablolu Elektronik Ünite................/ S

ECAM - 11 - 0 - 1 - 2 - 1 - 0 - 0 -1 -5 / 0 Ýletken sývýlar için, L=50mm, R 3/4�, 0-10V, NPN-NA , Soketli

ÖRNEK

Özel..................................................x

PROSES SICAKLIÐI
Standart 150°C......................................0
Soðutucu Aparat Ýle 200°C.................1

Cyrocenic Tanklar Ýçin - 196°C.......2
Soðutuculu Aparat Ýle 230°C ..........3
(Peek Ýzolasyon)

R 3/8�...............0
R 1/2� ..................1
R 3/4� ..................2
R   1�  ..................3
R 1 1/2�  ..............4
R 1 1/2�  ..............5
R    2�  ..................6

M14 x 1,5.......7
M16 x 1,5.......8
M18 x 1,5.......9

1 1/2� NPT.......10
3/4� NPT.........11
1� NPT.........12

Not: Röle çýkýþlý istendiðinde sonuna R eklenir.

Kodlamada örnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.
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2.11. UYARILAR !!!

Seviye Þalterinizin sorunsuz çalýþmasý için lütfen aþaðýdaki hususlara dikkat ediniz.

Þalteri tanka baðlarken
90 derece açý ile baðlayýnýz.

Þalteri birbirine 30 cm�den
yakýn baðlamayýnýz.

Demir levhalar gibi manyetik malzemelerden uzak
tutunuz, aksi takdirde karakteristikleri etkilenebilir.

Plastik kýsmýna anahtar takarak
monte etmeyiniz, elektronik kartýna
zarar verebilirsiniz.

Manyetik alanlardan uzak tutunuz, aksi takdirde
þalter çalýþmayacak þekilde zarar görür.

Þalteri düþürmeyiniz ve darbelere maruz
býrakmayýnýz, aksi takdirde karakteristikleri
deðiþebilir.

Vibrasyon kararsýzlýða sebep olabilir.

Enerjili iken elektrik
soketini çýkarmayýnýz.

Kablodan tutarak çekmeyiniz,
aksi karakteristikleri deðiþebilir.

Kablo baðlantý noktalarýný sývý seviyesi
altýnda býrakmayýnýz, aksi takdirde yalýtým
problemleri doðabilir.

Þalteri aþaðýdan yukarýya doðru baðlamayýnýz.
Tank tabanýnda birikmiþ yabancý maddeler
yanlýþ çalýþmasýna sebep olabilir.

Motora direkt baðlama sonucu çekilecek
fazla akým, þalterin rölesini yakabilir.

Iro
n
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Arýza
Kalibre olmuyor

Çýkýþ vermiyor

Röle çekmiyor

3. Hata Tesipi :

Muhtemel sebep
Mýknatýs zayýf
Dýþ darbe almýþ, switch kýsmý kýrýlmýþ

Yanlýþ baðlantý yapýlmýþ
Besleme ters verilmiþ
uygun nitelikli malzeme seçilmemiþ

Röle beslemesi yanlýþ
Doðru ayar yapýlmamýþ

Hata tespiti/düzeltme
Kuvvetli mýknatýs kullanýlmalý
Darbe alabilecek þartlarý engelleyiniz

Yetkili servise baþvurunuz
Beslemeyi kýlavuza göre kontrol ediniz
Ýletken veyz iletken olmayan sývý ve tank þartlarýný
kontrol ediniz.

Beslemeyi kontrol ediniz
Kýlavuzda tanýmlandýðý þekilde yeniden
kalibrasyon yapýnýz.

Eðer bir hata bulursanýz bu tabloyu kullanarak elimine etmeye çalýþýnýz ya da tamir için servis adresimize gönderiniz.

Cihazýn tamiri yalnýzca yetkili serviste yaptýrýlmalýdýr !

4. Cihazýn Sökülmesi :
Cihaz akýþ ve basýnç yokken sökülmelidir!

5. Servis :

6. Yeniden Kalibrasyon :

Seviye þalterinin uzun süreli kullaným ömrü sýrasýnda switch noktasýnda  kaymalar olabilir. Böyle bir durumunda,  yeniden kalibrasyon
tavsiye edilir. Kalibrasyonu teknik elemanýnýzýn yapabileceði gibi  , bize de gönderebilirsiniz.

7. Tamir - Ýmalatçý Adresi
Eðer ortadan kaldýrýlamayan arýzalar ortaya çýkarsa cihaz tamir için bize gönderilmelidir. Bundan once cihaz dikkatlice temizlenmeli ve kýrýlmayacak
þekilde paketlenmelidir. Ayrýca cihazý gönderirken arýzayý anlatan detaylý bir açýklamayý da eklemeniz gerekmektedir.
Eðer cihazýnýz zararlý maddelerle temas ettiyse ek olarak dekontaminasyon raporu da gönderilmelidir.Cihazýn dekontaminasyon raporu olmamasý
ya da servis departmanýmýzýn cihaza dair þüphelerinin oluþmasý halinde kabul edilebilir bir rapor gönderilene kadar tamir iþlemine baþlanmayacaktýr.

Eðer cihaz tehlikeli maddelerle temasa geçtiyse, arýndýrmak için  gerekli önlemler alýnmalýdýr!

8. Elden Çýkarma
Cihaz, Avrupa Talimatlarý 2002/96/EC ve 2003/108/EC'e göre(atýk elektrik ve elektronik aletler)
elden çýkarýlmalýdýr. Atýk elektrik  ve elektronik ekipman evsel atýklara karýþtýrýlmamalýdýr!

Cihaz zararlý maddelerle temas ettiyse elden çýkarmak için özel dikkat gösterilmelidir!

9. Garanti Þartlarý :

Cihaz, teslim tarihinden sonra 24 ay boyunca yasal olarak garantilenmiþtir. Uygun olmayan kullaným, cihaza hasar verme ya da cihaz üzerinde
herhangi bir deðiþiklik yapma durumlarýnda garanti talepleri kabul edilmemektedir.

10. Ýade Þartlarý :

Malzemelerin iadesinde kullanýcý iade edilecek malzemenin hasar veya problemi, kötü çalýþmasý veya farklý modifikasyonda  çalýþmasý ile ilgili
açýk bir listeyi cihazla beraber göndermelidir.Tehlikeli,aþýndýrýcý veya toksit akýþkanda kullanýlan malzeme iade edilmesi gerekiyorsa bu durumda
kullanýlan kýsým çok dikkatli bir þekilde temizlenmelidir. Yani personelin güvenliði saðlanmalýdýr.
Bütün iade edilecek ürünler belirtmiþ olduðumuz firma adresimize gönderilecektir.

Cihaz bakým gerektirmemektedir. Arzu edilirse cihaz probu

yumuþak temizleme solüsyonlarýyla temizlenebilir.

Ýmalatçý firma ünvaný ve adresi: Lonca Paz.Mak.San.Tic.A.Þ.

Piyalepaþa Mah. Stad Sok. No:29/6 Kasýmpaþa, Ýstanbul, Türkiye
Tel: 0212 297 70 14 Faks: 0212 297 70 32     www.ensim.com.tr lonca@ensim.com.tr


