Infoblad 7
INSTALLATION/SERVICE AF LABORATORIEVANDANLÆG
Dandiag er Sartorius eneste godkendte servicepartner i Danmark indenfor arium® laboratorievandanlæg.
Vi tilbyder installation, service og reparation af alle Sartorius vandanlæg samt afholdelse af vandseminar
efter nærmere aftale.
Når I skal vælge laboratorievandanlæg, tilbyder vi at komme og vurdere placeringsmulighederne, hjælpe
med den bedste ergonomiske løsning, samt foretage en måling af jeres fødevand. Målingen på fødevandet,
giver os mulighed for at beregne et estimat på jeres årlige forbrugsomkostninger.
Installation:
Et vandanlæg kan installeres enten vægophængt, stående på et bord eller i et skab.
I alle tilfælde skal anlægget placeres ved el-installation, vandtilgang og afløb (max. afstand 2,4 m).
Ved en installation tjekkes hele anlægget igennem både indvendigt og udvendigt. Alle forbrugsvarer
tilkobles og vandet testes før anlægget overlades til jer.
Der gives en introduktion til anvendelse og indstilling af anlægget. Ved hver installation udleveres en
mappe med anlæggets data og manualer, som altid bør følge anlægget.
Service eftersyn:
Vi anbefaler, at man får foretaget et årligt serviceeftersyn samt overholder de af Sartorius, anbefalede
forbrugsvare-skift. Dette sikrer en optimal vandkvalitet, forlænger anlæggets levetid og minimerer driftstop.
Ved et serviceeftersyn, gennemgår vi anlæggets funktionalitet og tjekker for slid. Hvis anlægget har UVlampe og/eller Bagtank, udskiftes lampen og posen. Har anlægget en intern TOC måler kalibreres denne i
henhold til fabrikantens anbefalinger.
Dandiag vejleder gerne omkring hvilken service, der er bedst for netop jeres anlæg og forbrug samt tilpasser servicepakken efter dette.
Fuld servicepakke:
Dækker alle fastlagte servicebesøg samt alle forventede forbrugsvarer for 1 år.
Delvis servicepakke:
Ét årligt besøg med rens, gennemgang af anlæg og evt. skift af Bagtank pose, UV-lampe og/eller TOC
måler.
Forbrugsvarer bestilles af bruger selv og efter behov hos Dandiag enten via mail til dandiag@dandiag.dk eller
via vores hjemmeside www.dandiag.dk
Dandiag bestræber sig altid på, at være lagerførende på de mest anvendte forbrugsvarer/reservedele, så vi
kan komme og hjælpe jer så hurtigt som muligt.
På vores hjemmeside kan I finde flere oplysninger, om de forskellige vandanlæg, vi tilbyder.
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