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GÝRÝÞ

ÜRETÝCÝ HAKKINDA

ALLFETT, 25 yýldýr profesyonel deneyime sahip olduðu Otomatik Merkezi Yaðlama konusunda,
makinalarýnýz ve araçlarýnýzda karþýlaþabileceðiniz her türlü yaðlama sorununa çözüm getirecek sistemler
geliþtirmektedir.

ALLFETT, Türk Akýþkan Gücü Derneði�ne üye olan bir Araþtýrma ve Geliþtirme þirketi olarak, yerel
ve uluslararasý anlamda sayýsýz uygulamaya çözüm üretebilmektedir. Kendini sürekli geliþtiren ve teknolojik
yeniliklere sahip olan bir kuruluþ olarak, müþterilerimizin sorunlarýný ayrý, ayrý deðerlendirip, ihtiyaçlarý
doðrultusunda standart ve isteðe özel en doðru çözümü sunmakla birlikte tasarruf ve üretkenliðin saðlanmasýna
önemli ölçüde yardýmcý olmaktayýz.

Müþterilerimizin iyi kalitemizden kaynaklanan memnuniyetinin bir sonucu olarak büyümeye devam
etmekte, bu alandaki yerel ve uluslararasý pazarda en baþarýlý firmalar arasýnda yeralmaktayýz. Eminiz ki,
evrensel çerçevede büyümeye ve geliþmeye devam ederek sizlere en doðru çözümleri sunacaðýz.

Kýlavuz içerisinde aþaðýda gösterilen iþaretler ile birlikte yazýlmýþ yazýlar bulunmaktadýr. Bu yazýlar uyarýlarý ve
daha fazla dikkat edilmesi gereken noktalarý belirtir.

UYARILAR

DÝKKAT / UYARIGEREKLÝLÝK

YASAKLAMA

ELEKTRÝK

Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý için,
hareketli parçalarý üzerinde meydana gelen aþýnma en üst seviyeye çýkar. Makinalar çoðu durumda sürekli
olarak kötü hava koþullarý, toz, kir, tuz, kimyasal madde ve aðýr yüklere maruz kalýr. Sonuç olarak beklenmeyen
arýzalar meydana gelir ve buna baðlý olarak verimlilik kayýplarý yaþanýr.

Otomatik merkezi yaðlama sistemi kullanmak karlýlýðýnýzý arttýracaktýr. ALLFETT otomatik yaðlama
sistemleri, bir pompa, elektronik kontrol ünitesi, daðýtýcýlar, yaðlama hatlarý ve baðlantý elemanlarýný biraraya
getirerek oluþturduðu sistem ile yaðlama için harcanan iþ yükünün tamamýný devralýr. ALLFETT otomatik
yaðlama sistemleri ile yaðlama iþlemi, makinenin çalýþýr durumda olduðu � verimli çalýþma zamaný � dahilinde
gerçekleþtirilerek kazancýnýza katký saðlar.

Yaðlama iþlemi makine ve araçlar için önemlidir. Ancak, doðru yaðlama yapabilmek hareketli parçalarý
aþýnmaya karþý daha uzun süre koruyabilmektedir. Ekipmanýn ihtiyacý kadar ayarlanmýþ yaðýn, az miktardaki
dozlar halinde belirli zaman aralýklarýnda ve aracýn çalýþýr durumda olduðu zaman süresince hareketli parçalara
iletmek, yaðýn çok daha uzun süre koruyucu olarak yerinde kalmasýný ve görev yapmasýný saðlayacaktýr. Bu
sayede birbirine sürtünen tüm parçalarýn verimli çalýþma ömürleri çok daha uzun olacaktýr.
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ÜRÜN TANIM BÝLGÝLERÝ

LUBMATIC DC standart pompalar yaðlama amaçlý üretilmiþtir. 2 saat üzerinde sürekli
olarak çalýþtýrýlmalarý sakýncalýdýr.

LUBMATIC pompalar, tek hatlý otomatik merkezi yaðlama sistemi dahilinde kullanýlmak üzere
geliþtirilmiþ pompalardýr. Tek hatlý yaðlama sistemi, gerekli olan miktardaki yaðý doðru zaman aralýklarýnda
ekipmanlarýn yaðlama noktalarýna iletir. Bu sayede sürtünen yüzeylerdeki yað filmi tabakasý korunur.

LUBMATIC DC standart pompa modellerinin kendine ait bir kontrol sistemi bulunmamaktadýr, bu
sebeple çalýþma ve bekleme zaman ayarlamasý, yað seviyesi kontrolü, alarm ve ikazlar gibi özellikleri
PLC yardýmý ile kontrol edilebilmektedir.

Pompalar 3 litre hazne kapasitesine ve 24 V DC elektrik motoruna sahiptir. Tüm pompalar içerisinde
seviye ikaz sistemi standart olarak sunulmaktadýr. Pompa dahilinde by-pass sistemi ve emniyet valfi sistemi
standart olarak sunulmaktadýr. Diþli pompa yapýsýna sahip LUBMATIC serisi pompalar ile sývý yaðlar ile birlikte
sývý gres yaðlarý da kullanýlabilmektedir.

LUBMATIC serisi pompa sistemi, tek hatlý sistem daðýtýcýlarýný çalýþtýrmak üzere
tasarlanmýþtýr. Ancak bazý özel durumlarda progresif sistem daðýtýcýlarý LUBMATIC
pompalarý ile beraber kullanýlabilmektedir. LUBMATIC pompalarý bu tip özel durumlarda,
progresif sistem daðýtýcýlarýný çalýþtýrabilmek için modifiye edilmektedir. Fabrika çýkýþý
standart versiyon pompalar progresif sistem daðýtýcýlarýný çalýþtýrmaya uygun deðildir.

GENEL ÖZELLÝKLER

Pompa deplasmaný  250 cm³ / dakika:

:Hazne kapasitesi 3  Litre

Çalýþma sýcaklýðý -25°C +80°C:

: 40 bar.
70 bar.

Çalýþma basýncý
Maksimum basýnç

24 V DC:Motor tipi

Motor koruma sýnýfý IP 54:

Sývý gres sýnýfý NLGI 0000
NLGI 000

:

Sývý yað sýnýfý 40 numara ile

220 numara arasýnda

:

Daðýtýcý çeþitleri Tek hatlý sistem - Sabit dozlu sývý yað daðýtýcýsý
Tek hatlý sistem - Doz ayarlý sývý yað daðýtýcýsý
Tek hatlý sistem - Doz ayarlý sývý gres daðýtýcýsý
Progresif system daðýtýcýlarý

:
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GENEL ÖLÇÜ BÝLGÝLERÝ

Aþaðýda teknik resimler LUBMATIC DC Standart pompalarýn genel ölçü deðerlerini temsil etmektedir.
Teknik resim ölçü birimi milimetredir.

Bu ürün Bureau Veritas tarafýndan ISO 9001:2008 standardýna uygunluðu
belgelendirilmiþ Kalite Yönetim Sistemlerine sahip ALLFETT Mekanik
ve Elektronik Sistemler San. Tic. Ltd. Þti kuruluþu tarafýndan üretilmiþtir.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ

Pompa þasesi
Montaj delikleri ölçüsü

26
3

226mm

m
m

15
2

m
m 188mmØ8
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POMPA BÝLEÞENLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

Aþaðýda gösterilmekte olan þemalar LUBMATIC DC Standart pompayý temsil etmektedir. Opsiyonel
olarak sunulan özellikler ayrýca belirtilmiþtir.

Üst kapak

Elektronik kontrol paneli

Pompa þasesi
Yað çýkýþý

Hazne (3 litre )

By-pass

Seviye ikaz
þamandýrasý

Elektrik soketi

Montaj delikleri

Emniyet valfi

Yað dolum filitresi

Yað dolum kapaðý

Diþli pompa aksamý
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FONKSÝYON ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

Ürünler üzerinde yetkisiz kiþilerin deðiþiklik yapmasý sakýncalýdýr. Orjinal ALLFETT
ekipmanlarý dýþýnda ekipmanlarýn kullanýlmasý uygun deðildir. Bu sebeple meydana
gelen hasarlar ve arýzalar garanti dýþý kalýr.

LUBMATIC pompalarý özel durumlarda, progresif sistem daðýtýcýlarýný çalýþtýrabilmek için
modifiye edilmektedir. Fabrika çýkýþý standart versiyon pompalar progresif sistem
daðýtýcýlarýný çalýþtýrmaya uygun deðildir.

Sisteme uygun olan elektrik enerjisinin ( 24 V DC ) verilmesi ile birlikte ;

Pompa motoru çalýþmaya baþlar. Motorun çalýþmasý ile devreye giren diþli pompa sistemi hazne
içerisinde bulunan yaðý 250 cm³/ dakika�lýk deplasman ile ana yað hattýna gönderir. Ana yað hattý dolduðunda,
sisteme baðlý tüm daðýtýcýlar bir defa olmak üzere belirli dozlarda yaðý yaðlama noktalarýna sevk eder. Tüm
yaðlama noktalarýnýn yaðlanmasýnýn ardýndan sistem basýncý yükselmeye baþlar.

Sistem basýncý 30 bar. seviyesini geçtiðinde, emniyet sistemi tarafýndan tekrar hazneye
gönderilir. Ancak sistemin uzun süre emniyet valfinden yað gelecek biçimde çalýþtýrýlmasý
(yüksek basýnç altýnda) sakýncalýdýr. Pompanýn çalýþma ve bekleme zamanlarý, harici 
bir kontrol ünitesi kullanýlarak uygun aralýklarda yapýlmalýdýr.

Yaðlama iþleminin tamamlanmasý ile pompanýn çalýþmasý durdurulmalýdýr. Sistem bir sonraki yaðlama
periyodu için bekleme konumunda olmalýdýr. Ana hat basýncý, opsiyonel olarak sunulabilen basýnç þalteri ile
kontrol edilerek pompa çalýþmasý otomatik olarak durdurulabilir. Sistemi durdurmak için ayrýca bir Elektronik
kontrol sistemi (PLC gibi) kullanýlmalýdýr.

Pompa elektrik motorunun durmasý ile birlikte, by-pass sistemi ana hat içerisinde bulunan yaðýn
tekrar hazneye geri gönderilmesini saðlar. Ana hat içerisindeki yað boþaldýðýnda, hatta baðlý olan daðýtýcýlar
kurularak bir sonraki yaðlama iþlemi için hazýr hale gelir.

LUBMATIC pompalarý ile birlikte tek hatlý sistem sývý yað ve sývý gres daðýtýcýlarý kullanýlmaktadýr.
Gerektiði durumlarda, progresif sistem daðýtýcýlarý da LUBMATIC pompalarý ile birlikte kullanýlabilmektedir.
Progresif sistem daðýtýcýlarýnýn, LUBMATIC pompalarý ile birlikte kullanýlabieceði þartlar için lütfen ALLFETT
teknik servisi ile temas kurun.
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YAÐLAR ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

LUBMATIC DC zaman ayarlý sývý yað ve sývý gres pompalarý ile birlikte kullanýlabilen yað sýnýflarý
aþaðýda açýklanmaktadýr.

Sývý yaðlar

LUBMATIC Pompalarý ile birlikte, NLGI 000 ve NLGI 0000 arasýnda olan sývý gres yaðlarý kullanýlabilir.

LUBMATIC pompalarý ile birlikte kullanýlacak sývý gres yaðý viskozite deðerleri yaðlarýnýn akýþ
karakteristiðine baðlý olarak NLGI sýnýflarý, hava koþullarýna ve çevre sýcaklýklarýna uygun olarak
deðiþtirilmelidir.

Sývý gres yaðlarý

Pompalar ile birlikte kauçuk katkýlý gresler kullanýlmaz.

Yaðlarýn çevreye zarar verecek içeriklere sahip olduðu unutulmamalýdýr. Yaðlarýn
taþýnmasýnda, saklanmasýnda ve kullanýmýnda gerekli güvenlik ve çevre koruma þartlarýna
mutlaka uyulmasý gerekmektedir.

Kullanýlacak sývý gres yaðý mutlaka lityum bazlý ve EP katkýlý olmalýdýr.

Sývý gres yaðlarý kullanýlýrken, yaðýn kullanýlacaðý ortam sýcaklýðýnda akýþkanlýðý kontrol
edilmelidir. Kullanýlmak istenen sývý gres yaðý mutlaka ortam ýsýsý dahilinde akýþkan
olmalýdýr.

LUBMATIC pompalarý yaðlama amacý ile üretilmiþlerdir, bu sebeple transfer veya
sirkülasyon amacý ile kullanýlmalarý sakýncalýdýr.

Dolum kapaðý altýnda bulunan filitre her dolumdan önce kontrol edilmeli ve gerektiðinde
temizlenmelidir.

Kullanýlacak yað mutlaka temiz olmalýdýr. Dolum sýrasýnda yað içerisine yabancý madde,
toz, talaþ, pislik veya ufak parçalar karýþtýrýlmamalýdýr.

LUBMATIC Pompalarý ile birlikte, ISO viskozite sýnýfý 40 - 220 arasýnda olan sývý yaðlar kullanýlabilir.

Kullanýlacak olan sývý yaðýn uzun süre yüksek basýnç altýnda çalýþma özelliðine, ýsýya dayanýklý olmasýna
ve bu ýsý altýnda viskozitesini koruma özelliðine sahip olmasý önerilmektedir. Ayrýca sývý yaðlarýn
polimerleþme özelliðinin bulunmasý, suyu uzaklaþtýrma özelliðinin olmasý, akma noktasýnýn çalýþma
ýsýsýnda belirtilen yað özellikleri sýnýrlarý içerisinde kalmasý, hava tutmama özelliði ve film dayaným
özelliðinin iyi olmasý Otomatik merkezi yaðlama sistemleri ile yaðlamak için önerilen temel özelliklerdir.
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ELEKTRÝK BAÐLANTISI AÇIKLAMALARI

LUBMATIC Pompa, �AC� akýmdan �DC� akýma dönüþtürülerek kullanýlmasý gereken
durumlarda mutlaka en az 5A bir transformatör kullanýlmalýdýr.
(220 v AC - 24 V DC gibi).

LUBMATIC pompalarý zaman ayarlý modellerinde, elektrik baðlantýsýnýn yapýlabilmesi için üst
kapak yanýnda konumlandýrýlmýþ olan elektrik soketi kullanýlmaktadýr. Baðlantýlarýn aþaðýdaki açýklamalar
uyarýnca yapýlmasý gerekmektedir.

Elektrik soketi baðlantýlarý

2 1

(+)
24 V DC

ALARM
(-)

(-)
24 V DC

Pompa elektrik baðlantýlarý tamamlandýðýnda, elektrik soketi diþi parçasý mutlaka erkek
parçaya vida yardýmý ile sýkýlarak sabitlenmelidir. Bu sabitleme için vidanýn aþýrý kuvvet
kullanýlmadan sýkýlmasý gerekmektedir.

Elektrik soketi vidasý

Elektrik soketi diþi parçasý
Elektrik soketi erkek parçasý

Soketin 2 numaralý çýkýþýndaki alarm (-) sinyali, harici bir ikaz baðlanmak istendiðinde
kullanýlmak üzere verilmiþtir. Harici ikaza Dýþardan (+) sinyali baðlanmalýdýr.



SAYFA  9

www.allfett.net

KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE GARANTÝ KAPSAMIKULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE GARANTÝ KAPSAMI

4. Pompa haznesi, yað seviyesinin dýþarýdan rahatça görülebilmesi için þeffaf polikarbonat malzemeden
yapýlmýþtýr. Bu sebeple pompanýn boyanmasý, yað seviyesinin göz ile takip edildiði durumlarda sakýncalýdýr.
Boyanmýþ parçalar GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDA kalýr.

2. Pompalar, yaðlama amaçlý olarak üretilmiþtir ve 2 saat üzerinde sürekli çalýþmaya müsait deðildir. Pompanýn
sürekli olarak maksimum basýnç ürettirilerek kullanýmý sisteme zarar verir. Bu nedenle oluþan hasarlar
GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDA kalýr.

1. Ürünün müþteriye tesliminden sonraki yükleme, boþaltma ve taþýma sýrasýnda oluþan hasarlar GARANTÝ
KAPSAMI DIÞINDA kalýr.

5. Pompa elektrik motoru tahriklidir. Pompanýn genel özelliklerinde belirtilmiþ olan çalýþma gerilimine uygun
bir kaynaktan beslenmesi ve elektrik baðlantýlarýnýn doðru þekilde yapýlmýþ olmasý gerekmektedir.

6. Pompa, �AC� akýmdan �DC� akýma dönüþtürülerek kullanýlmasý gereken durumlarda mutlaka en az 5A
bir transformatör kullanýlmalýdýr (220 v AC - 24 V DC gibi).

Pompa elektrik baðlantýlarý esnasýnda çýplak kablo býrakýlmasý, yüksek gerilimden düþük gerilime çevirilerek
kullanýlan sistemlerde hayati tehlikeye sebebiyet verir. Kablolarýn dikkatlice döþenmesi ve elektrik çarpmasý
riskinin önlenmesi gerekmektedir.

7.

Voltaj düþüklüðü veya fazlalýðý, hatalý elektrik tesisatý, ürünün tanýmýnda belirtilmiþ olan voltajdan farklý
voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelebilecek hasar ve arýzalar GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDA

8.

3. Pompanýn yýkanmasý veya tazyikli suya maruz býrakýlmasý sakýncalýdýr. Bu sebeple meydana gelen hasarlar
GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDA kalýr.

Pompa içerisinde kullanýlacak olan sývý yaðýn öncelikle, pompanýn genel özelliklerinde belirtilmiþ olan sývý
yað ISO sýnýfýna uygun olduðunu kontrol ediniz.

9.

Pompa içerisinde kullanýlacak olan sývý gres yaðýnýn öncelikle, pompanýn genel özelliklerinde belirtilmiþ
olan NLGI sýnýfýna uygun olduðunu kontrol ediniz.

10.

Pompalar ile birlikte kauçuk katkýlý yaðlayýcýlar kullanmayýn.12.

Sadece lityum bazlý ve EP katkýlý sývý gres yaðlarýný kullanýn.11.

Pompada kullanýlacak olan yað kesinlikle temiz olmalý ve dolum sýrasýnda içerisine yabancý madde karýþmasý
engellenmelidir.

13.

Yað içerisine karýþan yabancý maddeler pompa aksamý üzerinde hasara sebep olur. Bu sebeple meydana
gelen hasarlar GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDA kalýr.

14.

Pompanýn dolumu, pompa ön yüzeyinde bulunan seviye etiketindeki MAX. seviyesini geçmeyecek kadar
yapýlmalýdýr.

15.
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KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE GARANTÝ KAPSAMI

Otomatik Merkezi yaðlama Sistemlerinin bir diðer amacý, çevreye karþý meydana gelebilecek olan zararlarýn
en aza indirilebilmesidir. Bu sebeple pompa ile kullanýlacak olan yaðýn dolumu sýrasýnda çevreye vereceði
zarar göz önünde bulundurularak, dolumun seyyar gres pompalarý veya el pompalarý ile yapýlmasý önerilir.

17.

Pompanýn çalýþmasý esnasýnda herhangi bir bölümünün veya parçasýnýn sökülmesi yada gevþetilmesi
sakýncalýdýr. Pompa haznesi kesinlikle üst kapak açýlarak el ile doldurulmamalýdýr. Bu nedenle oluþan
hasarlar GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDA kalýr.

16.

Pompanýn yetkili servis dýþýnda onarýmý esnasýnda meydana gelen hasarlar GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDA
kalýr. POMPA BAKIM TALÝMATI ve POMPA ELEMANI BAKIM TALÝMATI içerisindeki onarým koþullarý haricinde,
mutlaka Teknik Servise danýþýlmalý veya onarým iþlemi Teknik Servis elemanlarýna býrakýlmalýdýr.

18.

Yukarýda belirtilmiþ olan durumlar sebebi ile ALLFETT Sistemlerinin baðlý olduðu makine veya araçlarda
meydana gelecek hasarlardan, ALLFETT Mekanik ve Elektronik Sistemler SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ ve ALLFETT
Pazarlama ve Dýþ Ticaret LTD. ÞTÝ. Sorumlu tutulamaz.

19.

Tüm ALLFETT sistemleri taþýma esnasýnda meydana gelebilecek zararlarý en aza indirmek için
destek malzemeleri ile paketlenmektedir. Ancak taþýma sýrasýnda zarar verici etkenlerden uzak tutulmalýdýr.
Ürün paketlerinin taþýnmasý, elektronik ve mekanik aksamlarýn zarar görmesi göz önüne alýnarak dikkatlice
yapýlmalýdýr.

TAÞIMA VE NAKLÝYE SIRASINDA DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR

KULLANIM SIRASINDA ÝNSAN VE ÇEVRE SAÐLIÐINA TEHLÝKELÝ VEYA
ZARARLI OLABÝLECEK DURUMLARA ÝLÝÞKÝN UYARILAR

Tüm ALLFETT ürünleri, ilgili güvenlik direktiflerine uygun olarak üretilmektedir. Kullaným esnasýnda
insan saðlýðý için çevre için herhangi bir risk bulunmamaktadýr. Buna raðmen yanlýþ kullanýma baðlý olarak olasý
tehlikeli durumlar, yaralanmalar ya da ekipman üzerinde hasar meydana gelebilir. Sorunsuz bir kullaným ve
olasý tehlikeleri önleyebilmek için bu tanýtma ve kullanma kýlavuzunun tamamýný dikkatlice okuyunuz.
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POMPA BAKIM TALÝMATI

1. Pompa Çalýþmýyor :

Pompanýn elektrik baðlantýlarý gevþemiþ veya kopmuþ olabilir. Sistemin elektrik kablo ve baðlantýlarýný
kontrol ediniz.

Sistemin elektrik baðlantýlarý ve kablolarý, belirli aralýklarla kopmaya veya ezlmeye karþý
kontrol edilmelidir.

Pompaya 24 V DC Voltajdan farklý bir elektrik akýmý verilmiþ olabilir. Lütfen pompaya ürün etiketi
üzerinde iþaretlenmiþ olan �24 V DC� elektrik baðlantýsý yapýn.

Pompa verilen elektrik �AC� akýmdan �DC� akýma transformatör ile dönüþtürülerek kullanýlýyorsa;

Transformatörün mutlaka en az 5A olmasý gerekmektedir.

Yað seviye ikazý sebebi ile elektronik kontrol kartý alarm konumunda olabilir ;

Yað seviyesi minimum seviye altýna düþtüðü için arýza konumuna geçmiþ olabilir. KULLANIMDA
UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE GARANTÝ KAPSAMI bölümündeki 9, 10, 11, ve 12.
maddeleri uyarýnca dolumunun yapýlmasý gerekmektedir.

Elektronik kontrol ünitesi bekleme modunda olabilir ;

Yaðlama süresinin baþlamasýný bekleyiniz. Elektronik kontrol kartý bekleme süresinde istenirse
ADDITIONAL CYCLE butonuna basarak 1 periyot yaðlama saðlanýr.

a.

b.

c.

d.

e.

1. Pompa Çalýþýyor ancak yað sevketmiyor :

Pompanýn elektrik baðlantýlarý yapýlýrken (+) ve (-) kutuplarý ters baðlanmýþ olabilir ;

Sistemin elektrik kablo ve baðlantýlarýný kontrol ediniz.

Pompa içerisine konmuþ olan yað akýþkan olmayan bir viskozite deðerine sahip olabilir ;

Pompaya dolum yapýlmýþ olan yaðýn, kýlavuzun 7. sayfasý dahilinde açýklanmýþ olan yað özelliklerine
uygun olduðunu kontrol ediniz.

a.

b.

SERVÝS ÝSTASYONU
ALLFETT MEKANÝK VE ELEKTRONÝK SÝSTEMLER SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ.
Topçular Mahallesi, Topçular Caddesi No:1/1 - Eyüp / Ýstanbul
Telefon
Fax

:
:

0 212 501 32 01 (PBX)
0 212 501 33 37

www.allfett.net
info@allfett.net
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ÜRÜN SÝPARÝÞ BÝLGÝLERÝ

Sipariþ NumarasýÜrün Adý - Açýklamasý

LUBMATIC Standart 24 V DC - 3 Litre
LUBMATIC Standart 24 V DC - 6 Litre
LUBMATIC Standart 24 V DC - 10 Litre

10 24 ST 01
10 24 ST 06
10 24 ST 10

LUBMATIC Timer 24 V DC - 3 Litre 10 24 TM 02

LUBMATIC Standart 220 V AC - 3 Litre
LUBMATIC Standart 220 V AC - 6 Litre
LUBMATIC Standart 220 V AC - 10 Litre

10 22 ST 01
10 22 ST 06
10 22 ST 10

LUBMATIC Standart 380 V AC - 3 Litre
LUBMATIC Standart 380 V AC - 6 Litre
LUBMATIC Standart 380 V AC - 10 Litre

10 38 ST 01
10 38 ST 06
10 38 ST 10

SATIÞ

ALLFETT PAZARLAMA VE DIÞ TÝCARET LTD. ÞTÝ.
Topçular Mahallesi, Topçular Caddesi No:1/1 - Eyüp / Ýstanbul
Telefon
Fax

:
:

0 212 501 32 01 (PBX)
0 212 501 33 37

www.allfett.net
info@allfett.net
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    Bu belgenin kullanýlmasýnda; 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve bu Kanun�a dayanýlarak
yürürlüðe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarýna Dair Yönetmelik uyarýnca, T.C. Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðý Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlüðü tarafýndan izin verilmiþtir.

T.C. SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI

ÝMALATÇI FÝRMANIN

FAKSI :

TELEFONU :

MERKEZ ADRESÝ :

ÜNVANI : ALLFETT Mekanik ve Elektronik Sistemler
San. ve Tic. Ltd. Þti.

0212 501 33 37

0212 501 32 01 (PBX)

Yeni Eyup Bulvari, Topcular Cad. Set Ustu, No:1 Demirkapý-
Rami / Ýstanbul

FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN

ÝMZASI - KAÞESÝ :

MALIN

CÝNSÝ : Elektrikli sývý yað pompasý

MARKASI : ALLFETT

MODELÝ :

BANDROL VE SERÝ NO :

TESLÝM TARÝHÝ VE YERÝ :

GARANTÝ SÜRESÝ : 2 YIL

AZAMÝ TAMÝR SÜRESÝ : 30 iþ günü

...................................

...................................

LUBMATIC DC standart

SATICI FÝRMANIN

ÜNVANI :

MERKEZ ADRESÝ :

TELEFONU :

FATURA TARÝH ve NO :

FAKSI :

...................................

...................................

...................................

...................................

...................................
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Garanti süresi, malýn tesliminden itibaren baþlar ve 2 yýldýr.
Malýn bütün parçalarý dahil olmak üzere tamamý Firmamýzýn garantisi kapsamýndadýr.
Malýn garanti süresi içerisinde arýzalanmasý durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malýn
tamir süresi en fazla 30 iþ günüdür. Bu süre, mala iliþkin arýzanýn servis istasyonuna, servis istasyonunun
olmamasý durumunda, malýn satýcýsý, bayii, acentasý, temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsý - üreticisinden
birisine bildirim tarihinden itibaren baþlar. Malýn arýzasýnýn 15 iþ günü içerisinde giderilememesi halinde
imalatçý - üretici veya ithalatçý malýn tamiri tamamlanýncaya kadar, benzer özelliklere sahip baþka bir malý
tüketicinin kullanýmýna tahsis etmek zorundadýr.
Malýn garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iþçilik, gerekse montaj hatalarýndan dolayý arýzalanmasý
halinde, iþçilik masrafý, deðiþtirilen parça bedeli ya da baþka herhangi bir ad altýnda hiçbir ücret talep
etmeksizin tamiri yapýlacaktýr.

Tüketicinin onarým hakkýný kullanmasýna raðmen malýn;

- Tüketiciye teslim edildiði tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydýyla, bir yýl içerisinde;
ayný arýzanýn ikiden fazla tekrarlanmasý veya farklý arýzalarýn dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen
garanti süresi içerisinde farklý arýzalarýn toplamýnýn altýdan fazla olmasý unsurlarýnýn yaný sýra, bu arýzalarýn
maldan yararlanamamayý sürekli kýlmasý,
- Tamiri için gereken azami sürenin aþýlmasý,
- Firmanýn servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamasý halinde sýrasýyla satýcýsý, bayii,
acentesi, temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsý - üreticisinden birisinin düzenleyeceði raporla arýzanýn
tamirinin mümkün bulunmadýðýnýn belirlenmesi, durumlarýnda, tüketici malýn ücretsiz deðiþtirilmesini, bedel
iadesi veya ayýp oranýnda bedel indirimi talep edebilir.
Malýn kullanma kýlavuzunda yer alan unsurlara aykýrý kullanýlmasýndan kaynaklanan arýzalar garanti kapsamý
dýþýndadýr.
Garanti Belgesi ile ilgili olarak çýkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin ve Rekabetin
Korunmasý Genel Müdürlüðü�ne baþvurulabilir.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

GARANTÝ ÞARTLARI

Servis hizmet süresi en fazla 30 iþ günüdür. Servis süresini mütakiben 90 takvim günü
içinde teslim alýnmayan ürünlerden firmamýz sorumlu deðildir.
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