Indicații de întreținere pentru
containerele de
birou și containerele sanitare
Instrucțiuni de
întreținere

Termen (Dată)

Informaţii suplimentare

Curățarea
acoperișului

dacă se murdărește
în caz de ninsoare
dacă se acoperă cu
frunze, murdărie, …

Curățarea legăturii dintre containere (scurgeri de
apă)
Îndepărtarea murdăriei și a zăpezii de pe acoperiș
(încărcare acoperiș)

Rama podelei

în caz de ninsoare

Îndepărtați zăpada din jurul ramei podelii

Umiditatea aerului

în caz de neutilizare
în caz de utilizare

Aerisire regulată -> pericol de umiditate
Respectați instrucțiunile de întreținere afișate pe
geam

Filtru de apă

în funcție de necesități

Curățați sita dacă se murdărește

Ventil de reducere a
presiunii

în funcție de necesități

Curățați sita în mod regulat

Boiler

în caz de neutilizare

Goliți boiler-ul și respectați instrucțiunile de pe
etichetă!

Indicație privind
protecția împotriva
înghețului
Indicație privind
funcționarea pe timp
de iarnă
Protecție împotriva
înghețului - curent
electric

în caz de îngheț

Verificați dacă funcționează, temperatura min. 5°C
necesară
Umpleți WC și gura de scurgere cu antigel
Pericol de îngheț
În cazul neutilizării evacuați neapărat apa din
conducte și din rezervorul boiler-ului.
Respectați distanțele minime pentru instalația de
încălzire (vezi instrucțiunile de utilizare)

Reglarea ferestrei

în funcție de necesități

Reajustați în funcție de caz

Reparația ruloului de
fereastră

în funcție de necesități

Reajustați în funcție de caz, Curățați șinele de
ghidaj

Reglarea ușii

în funcție de necesități

Container-ul trebuie așezat vertical (verificați cu
ajutorul unei nivele cu bulă de aer înainte de
reglarea ușii, dacă respectivul container este
așezat drept)

Silicon

în funcție de necesități

Aplicați din nou silicon pentru rosturi

Robinet cu buton de
presiune

în funcție de necesități

Respectați indicațiile privind întreținerea și
curățarea regulată

Pagube survenite la
vopsire - transport

în funcție de necesități

Îndepărtarea cu ajutorul vopselei de finisare
livrate

Curent electric

Verificare regulată

Verificați regulat dacă funcționează întrerupătorul
FI
Respectați în special normele de împământare
corectă!
Toate lucrările de întreținere, respectiv reparații,
trebuie efectuate de personal calificat.

în cazul unei pene de
curent
dacă lipsește
pe timpul funcționării

în caz de reparație
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Impegnarea pardoseli

Instrucțiuni de
întreținere

în cazul utilizării

Termen (Dată)

Întreținerea și curățarea regulată,
Curățați fără substanțe acide sau fără solvenți

Informaţii suplimentare

Curățarea pe exterior

în caz de murdărire

Curățirea cu echipamente (curățitoare) cu
presiune, respectiv cu ajutorul substanțelor
acide sau a solvenților este interzisă.

Baterie sanitară mixtă
- instant de apă

în caz de îngheț

În caz de îngheț trebuie să evacuați neapărat
apa - este necesară menținerea unei
temperaturi de min. 5°C în interiorul containerului.

Aparat de aer
condiţionat

În cazul montajului
efectuat de catre dvs.

Montarea ulterioară a aparatelor de aer
condiționat trebuie efectuată neapărat de
personal autorizat, pentru a garanta
funcționarea aparatului de aer condiționat.

Cilindrul de închidere

la prima funcționare

Înainte de prima punere în funcțiune cilindrii de
închidere trebuie să fie montați conform
instrucțiunilor tehnice de montaj și a descrierii
tehnice.

Conexiunea la apă

după transport

După alimentarea cu apă (la presiunea de
lucru) se va verifica întreaga rețea din nou
pentru depistarea eventualelor neetanșeități
datorate transportului
Înainte de alimentarea cu apă este necesară o
spălare a conductei locale, deoarece pot fi
antrenate particule de nisip care murdăresc sau
înfundă instalația.

la prima punere în
funcțiune

Modificări structurale

2014-05

în cazul utilizării

Container-ul nu poate fi găurit, respectiv nu pot
fi efectuate modificări de structură, care să facă
posibilă pătrunderea apei sau să producă
pagube datorate umezelii. => Pierderea
garanţiei
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Punerea în
funcțiune de către
firme specializate

Termen (Dată)

Informaţii suplimentare

Boiler

la transport
la montare

Goliți neapărat boiler-ul!
Umpleți rezervorul cu apă înainte de a face
conexiunea la curent

Pagube survenite la
vopsire - transport

în funcție de necesități

Verificați după transport și eventual remediați cu
ajutorul vopselei de finisare

Încălzire pe gaz

la transport

După transport și prima punere în funcțiune
trebuie efectuată o verificare de către persoane
autorizate
Respectați instrucțiunile și prevederile de pe
etichetă!

la prima punere în
funcțiune
Curent electric

la transport
la prima punere în
funcțiune

După transport și prima punere în funcțiune
trebuie efectuată o verificare de către persoane
autorizate
Înainte de punerea în funcțiune toate
echipamentele conectate la curent (aparatele)
trebuie deconectate și trebuie realizată
împământarea.

Fundament

la prima punere în
funcțiune

Fundațiile, punctele de fundament, respectiv
grinzile pentru fundament trebuie montate
întotdeauna de către personal calificat, pentru a
împiedica alunecarea (nivel). Dacă este nevoie
folosiți plăci pentru nivelarea containerelor.
Respectați punctele de fundament indicate!

Montaj

înainte de montaj

La montaj trebuie respectată descrierea tehnică
și instrucțiunile de montaj și trebuie efectuați toți
pașii în mod regulamentar.

Aparat de aer
condiţionat

la prima punere în
funcțiune

Respectați nivelul container-ului, pentru ca
vaporii rezultați în urma condensului să poată fi
evacuați.
Aparatul de aer condiționat trebuie montat de
personal autorizat, pentru a garanta funcționarea
aparatului de aer condiționat.

în cazul montajului
efectuat de catre dvs.
Cilindru de închidere

la prima punere în
funcțiune

Înainte de prima punere în funcțiune cilindrii de
închidere trebuie montați conform descrierii
tehnice furnizate și conform instrucțiunilor de
montaj.

Alimentarea cu apă

după transport

După alimentarea cu apă (la presiunea de lucru)
se va verifica întreaga rețea din nou pentru
depistarea eventualelor neetanșeități datorate
transportului

la prima punere în
funcțiune
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Înainte de alimentarea cu apă este necesară o
spălare a conductei locale, deoarece pot fi
antrenate particule de nisip care murdăresc sau
înfundă instalația.
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Acest document este tradus din versiunea documentului din limba germana şi poate să
conţină traduceri incorecte precum şi erori de ortografie. În caz de incertitudine, se utilizează
versiunea în limba germană.
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