
1. Garant� süres�,malın tesl�m tar�h�nden �t�baren başlar ve 2 (�k�) yıldır.

2. Malın bütün parçaları dah�l olmak üzere tamamı f�rmamızın garant�s� 

kapsamındadır.

3.Malın garant� süres� �çer�s�nde arızalanması durumunda,tam�rde geçen süre

garant� süres�ne eklen�r.Malın tam�r süres� en fazla 30 (otuz) �ş günüdür.Bu süre,

malın serv�s �stasyonuna,serv�s �stasyonu olmaması durumunda sırasıyla,malın

satıcısı,bay��,acentası,tems�lc�l�ğ�,�thalatçısı veya �malatçısından b�r�s�ne b�ld�r�m

tar�h�nden �t�baren başlar.

4.Ürünün garant� süres� �çer�s�nde, kullanıcı hataları har�ç olmak üzere, üret�mden

kaynaklı sebeplerle arızalanması hal�nde, arızalı ürün, müşter� tarafından üret�m 

yer�m�ze tesl�m ed�lerek, ürünün tam�r� yapılarak çalışır vaz�yette alıcıya tesl�m 

ed�lecekt�r. Ürünün tam�r�n�n mümkün veya ekonom�k olmaması hal�nde yen�s�yle 

değ�şt�r�leb�l�r. Bu şartlar altında ürünün tam�r� veya değ�ş�m� �ç�n her hang� b�r ücret 

talep ed�lmez.

5. Malın

 - Tesl�m tar�h�nden �t�baren,garant� süres� �çer�s�nde kalmak kaydı �le 1(b�r) yıl

�çer�s�nde,aynı arızayı 2'den fazla tekrarlaması veya farklı arızaların 4'ten fazla 

ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın sürekl�l�k kazanması,

 - Tam�r� �ç�n gereken azam� süren�n aşılması,

 - Serv�s �stasyonunun mevcut olmaması hal�nde,sırasıyla satıcısı,bay�� acentası,

tems�lc�l�ğ�,�thalatçısı veya �malatçısından b�r�s�n�n düzenleyeceğ� raporla arıza-

nın tam�r�n�n mümkün bulunmadığının bel�rlenmes� durumlarında ücrets�z olarak

değ�şt�rme �şlem� yapılacaktır.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynak-

lanan arızalar garant� kapsamı dışındadır.

7. Garant� belges� �le �lg�l� olarak çıkab�lecek sorunlar �ç�n Sanay� ve T�caret 

Bakanlığı,Tüket�c�n�n ve Rekabet�n Korunması Genel Müdürlüğüne başvura-

b�l�rler.

 
Bu garant� belges�n�n kullanılmasında;4077 sayılı Tüket�c�n�n Korunması 

Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garant�

Belges� Uygulama Esaslarına Da�r Yönetmel�k Uyarınca T.C. San. T�c.

Bakanlığı Tüket�c�n�n ve Rekabet�n  Korunması Genel Müdürlüğünden

alınan aşağıda bel�rt�len belgelere göre tanz�m ed�lm�şt�r.Tar�h 18.12.2007

Belge No. 47086
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İzolatör Modülleri 

NOVA-ISO
İzolatör
Modülü

Periyodik bakımlarını mutlaka gerçekleştirin.

Yıllık kontrol için yetkili servisi çağırın.

Su,Toz ve kimyevi maddelerin temasından kaçınınız.

Islak elle dokunmayınız.

Plastik muhafaza ürün kullanıma hazır olana kadar takılı kalmalıdır.

Ürünün garanti süresi 2 (iki) yıldır.

Bakanlıkça belirlenen malın kullanım ömrü 5 yıldır.

ISO : Hatta ki kısa devre durumunu bypass etmek için kullanılır.

*EN 54-17  Standartlarına sahiptir.

ISO

Sükunet Akımı

Besleme Gerilimi 24 VDC

50±10 µA

E00587

Normal şartlarda tüm cihazlar izolatörlü olduğundan kullanımı sadece özel istekler

doğrultusunda olur. Standart gereği max. 20 cihazda bir kullanılabilir.
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Kısa Devre Akımı 900mA


