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Bulaq qurğusu ictimai yerlərdə əhalinin suya ehtiyacının ödənilməsi məqsədi daşıyır.

1. Məhsulun məqsədi və texniki xüsusiyyətləri:
Bulaq qurğusu: Əhalinin su təlabatının yaxşılaşdırılması və su qaynaqlarına qədər olan uzaq məsafələrin qısaldılması məqsədi ilə
istehsal olunmuş və ən ucqar rayon və kəndlərdə quraşdırılması həyata keçirilmişdir.
Materialı: EN 1561 standartına əsasən EN GJL 250 materialından istehsal edilmişdir.
Üzərində su israfına nəzarət məqsədi ilə zaman ayarlı (10 san-dən sonra avtomatik qapanan) 2 ədəd su siyirtməsi ilə birgə istehsal
edilmişdir. Bu zaman ayarlı siyirtmələr su israfını əngəlləməklə yanaşı latun materialı və ağızlıq filtri ilə birlikdə təmiz su axımınıda
təmin edir.

2. Quruluşu və iş prinsipləri:
Sadə konstruksiyaya malik olan bulaqlar üzərindəki iki ədəd zaman ayarlı bulaqların uc tərəflərində olan yaylı klapan irəliyə doğru
sıxılır və suyun 10 san-lik axımını təmin edir. Axan su aşağı hissələrdəki drenaj kanalları vasitəsi ilə təxliyyə edilir. Bulaq aşma, yıxılma
təhlükəsinə qarşı 4 ədəd anker bolt vasitəsi ilə əvvəlcədən hazırlanmış beton səthə bərkidilir.



 

  

 

 

3. Əsas texniki məlumatlar və xüsusiyyətlər:
3.1 Xarici görünüş və bağlantıların ölçüsü
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№ DETAL MATERİAL ƏDƏD
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8. Saxlama məlumatı:
Bulaq qurğusunun parçaları ayrıca paketlənmiş şəkildə müştəriyə təqdim edildiyindən montaj olmadıqca detalların paketləri pozulmamalı
və açıq havada saxlanılmamalıdır. Montaj olunana qədər anbar şəraitində mühafizə edilməlidir.

9. Daşıma:
Bulaq qurğusu istənilən növ yük daşımağa icazəsi olan nəqliyyat vasitələri ilə daşınmağa əlverişlidir. Məhsulun paketlənməmiş açıq
qaydada daşınması qadağandır.

10. Zəmanət:
Avadanlıq sertifikatlıdır. AZERTEXNOLAYN MMC istehlakçılara nəqliyyat, saxlama, quraşdırma və istismar qaydalarına
riayət olunmaqla, istismara verildiyi gündən 1 il müddətinə zəmanət verir (iqlim şəraiti, quraşdırma və istifadəçi nöqsanları istisna 
olunmaqla). Bulaq qurğusunun ümumi xidmət müddəti, hərəkətli hissələr istisna olmaqla 10 ildir.
Quraşdırılma qaydalarının pozulması halında, bulaq qurğusunun keyfiyyətinə dair iddialar qəbul edilmir. 

4. Konstruksiyanın təsviri:
Bulaq qurğusu 5 hissədən ibarətdir.
Materialı EN 1563 standartına uyğun GG25 materialdan istehsal edilmişdir. Boya örtüyü EN 10289 və 10339 standartlarına uyğun
thermoplast epoksi boya ilə örtüklənmişdir.

5. Təhlükəsizlik təlimatı:
Daxilində su təzyiqi olduğu zaman bulaqların su siyirtmələrinin və ya su siyirtmələrin daxilindəki filtrlərin dəyişdirilməsi qadağandır.

7. Quraşdırma qaydası:
Qurğunun quraşdırılması zamanı ilk öncə qurğunun sabit dayanması üçün alt hissəsində beton səth yerləşdirilməli daha sonra alt ayaq
hissəsi betona bərkidilməlidir. Bundan sonra isə boru xətti qoşulduqdan sonra bulağın üst gövdəsi ayaq ilə birləşdirilərək siyirtmələr
sabitlənməlidir. Əyilmiş düz olmayan səthlərə bulaq qurğusu oturdulmamalı və boltlar sıxılmamalıdır. Əks təqdirdə material boz çuqun
olduğundan qırılmalar müşahidə edilə bilər.

6. Təmir tələbləri:
Təmir zamanı qırılmış və ya zədələnmiş hissələr təmir edilmədən yeniləri ilə əvəzlənməlidir. Bundan əlavə hər hansısa bir səbəbdən
sıradan çıxmış su siyirtmələri başqa növ su siyirtmələri ilə dəyişdirilməsi qadağandır. Qurğu üzərində istehsalçı şirkət əmakdaşlarının
məlumatı olmadan olunan hər hansısa bir konstruktiv dəyişikliklərə görə istehsalçı cavabdeh deyil.
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