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NIP: 7811747021                                  Kredyt Bank S.A. O/Leszno F5 ul. Konstytucji 3 maja 1, 64-100 Leszno 
REGON: 634585797                              nr konta bankowego:  45 1500 1517 1215 1004 4529 0000 

KARTA DIAGNOSTYCZNA ZGŁOSZENIA USTERKI URZ ĄDZENIA              
Data…..…./………/2014 

Strona I. Wypełnia zleceniodawca 
Pełne dane zleceniodawcy nazwa firmy, adres , nr NIP nr: REGON Tel/fax                                   Pieczątka firmowa 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
Osoba wypełniająca formularz zgłoszenia …………………………………………………………………………Tel:…………………………………… 
Karta gwarancyjna nr: …….…………………………………………………..z dnia ………………………………………………………………………. 
Osoba do kontaktu bezpośredniego…………………………………………………………………..: Tel :………………………………………. 
Data sprzedaży:………/…..…/………..…....; Data uruchomienia:…..…./…...…./……....……… Data wysyłki do serwisu :..…..… /…..…./….……… 
Producent:…………………………....Typ ……………………………………………………………………………………………………………………  
Nr katalogowy ………………...………………….. Nr seryjny:……………………………………………………………………………………………… 
Miejsce zainstalowania: ……………………………………………………………….……………………………………………………………………… 
Silnik ………….kW  ……….rpm 50 Hz …………….P1 Wirnik Typ ..……………………………… 
 ……...........V      …..……A  ……………. P2  Średnica ……………………..mm 

Warunki pracy urz ądzenia   
Parametry urz ądzenia     Zabezpieczenia pompy : Tak Nie 
stan licznika pracy ………….h czas od kontroli  ………….h czujnik termiczny stojana   
wys. podnoszenia ………...m wydajność …………..  komora olejowa/olej   
pomiar prądu podczas pracy L1…........A L2……………..A L3……..…A czujnik stanu oleju   
pomiar rezystancji uzwojeń MΩ U………..... V……………… W…………... czujnik kontroli łożysk   
nap. na pompie L1 ……....V L2……………..V  L3……......V czujnik kontroli stojana PTC lub PT100   
średnica rurociągu …………... długość rurociągu …………..m czujnik kontroli faz   
rodzaj materiału rurociągu …….…….. poziom załączeń …………..m czujnik ciśnienia   
ust. wył  term nad prądowego …….........A Ilość załączeń /1h ……………... czujnik kontroli łożysk   
dobowy czas pracy …..……...h czujnik ciśnienia …………..bar zabezpieczenie zwarciowo -prądowe   
Rodzaj rozruchu:  właściwe zaznaczyć  krzyżykiem płaszcz chłodzący i płyn chłodzący   
bezpośredni  gwiazda/trójkąt  licznik godzin pracy   
przetwornica częstotliwości  miękki start  zasuwa   
Instalacja:  właściwe zaznaczyć  krzyżykiem sonda poziomu lub pływak sucho biegu   
zatapialna  sucho-stojąca  zawór zwrotny   
bez płaszcza  z płaszczem     
Sprawdzono i wykluczono  jako  przyczyn ę awarii  Objawy awarii  Tak  Nie  
zablokowanie wirnika  stan armatury  duży pobór prądu   
niewłaściwe zasilanie   kierunek obrotów  nadmierne drgania   
niewłaściwe podłączenie  stan automatyki  nadmierny hałas podczas pracy   
zatkanie rurociągu  stan zbiornika  nierównomierny pobór prądu na fazach   
Uszkodzenia  właściwe zaznaczyć  krzyżykiem słaba wydajność      
uszkodzenie korpusu  zablokowanie  wyłączanie przez czujnik  kontroli oleju   
uszkodzenie przewodu  ubytki powłoki  wyłączanie przez czujniki kontroli łożysk   
uszkodzenie wirnika  przegrzewanie  zadziałanie zabezpieczeń w urządzeniu   
brak oleju  brak glikolu  zadziałanie zabezpieczeń termicznych   
Opis pracy urządzenia , zaobserwowanych usterek lub niepokojących objawów 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Koszt transportu do serwisu ponosi   Preferowany spedytor DO………………………………………………. 
Koszty transportu ze serwisu ponosi  Preferowany spedytor Z  ……………………………………………….. 
Nr listu  / Koszt  / Waga  ………………………………………………………………………................................................................ 
Odbiór :transport własny Tiga Pumps ilość kilometrów……………. ilość osób………. rodzaj pojazdu……………………………………….. 

Opis przesyłki ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
UWAGA:  
Jeżeli serwis po przyje ździe na miejsce awarii stwierdzi , że awaria jest spowodowana :zatkaniem ruroci ągu , 
niewła ściwym zasilaniem ,niewła ściw ą instalacj ą lub u żytkowaniem niezgodnym z DTR to: zgłoszenie awarii 
będzie traktowane jako zlecenie a klient otrzyma fakt urę za dojazd i prace serwisowe.  
 
 
 
Podpis : ………………………………………                                           Pieczątka    ……………………………………… 


