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GARANTIES EN OPVOLGING
De luchtzuiveringsinstallatie wordt gebouwd op basis van de huidige wetgeving en de BBT (Best Beschikbare Technieken). Afhankelijk van wetgeving zal de
installatie zo goed als mogelijk up-to-date gehouden worden. Als Vlaamse fabrikant zullen we uw partner zijn om, samen met u, het systeem, door de jaren heen,
zo goed als mogelijk aan te passen volgens de noden.

REINIGEN
Filterpakketten in de luchtwasser mogen niet periodiek worden gereinigd, Na iedere reiniging dient de bacteriekolonie opnieuw te worden opgestart. Reinigen
is dus absoluut uit den boze bij luchtzuiveringen op basis van bacteriën. Indien dit toch het geval zou zijn kan CBgroep tussenbeide komen om het euvel te
verhelpen en/of parameters bij te stellen.

AMMONIAK METING
Voor een optimale en stabiele werking zijn indicatieve ammoniak metingen, voor en na, een minimale vereiste. Op deze manier wordt per 6 maanden het
verwijderingsrendement van de installatie in kaart gebracht en genoteerd in het rapport.

ONDERHOUDSCONTRACT
Het onderhoudscontract dient op datum van opstart toegevoegd te worden aan de documenten bijhorend aan de installatie. Dit onderhoudscontract komt tegemoet
aan de eisen van CBgroep betreffende het onderhoud, de opvolging en de bijkomende controles van het luchtzuiveringssysteem. Via deze begeleiding stelt de
eigenaar van het systeem zich tot de mogelijkheid om te voldoen aan de van toepassing zijnde eisen en wordt bijgevolg op de hoogte gesteld van de nodige toe
te passen maatregelen.
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Wat doet CBgroep:
CB staat in voor de levering, de plaatsing en de indienststelling van de luchtzuiveringsinstallatie, alsook voor de technische (of mechanische) bijstand na levering.
Bij calamiteiten kan op vraag van de klant een technieker van CB ter plaatse gestuurd om eventuele technische mankementen te herstellen. Na de garantieperiode
worden de verplaatsingskosten en arbeidsuren in regie aangerekend.
Beheer van monitoringsysteem op afstand, opvolging van de parameters.
Wekelijkse online benadering via de OSI (Online Service Interface)
Organisatie van het 6 maandelijks plaatsbezoek, staalname door erkende staalnemers en het opstellen van zowel fabrikant- als wettelijke evaluatieverslagen.
Wat doet klant:
De exploitant dient na indienststelling te voldoen aan de wettelijke eisen vastgelegd in het ministerieel besluit van mei 2011 en aan de eisen en omschrijvingen
opgenomen in de technische handleiding, met in het bijzonder:
De installatie niet uit te zetten en te gebruiken volgens de vooropgestelde capaciteit.
Alle uitgaande lucht naar de luchtgroep te sturen, zonder bypassen die rechtstreeks naar buiten leiden.
Wekelijks invullen of bijhouden van een logboek, deels handgeschreven, deels onder digitale vorm.
Schriftelijk melden van storingen binnen de 24uren.
Eventueel is er noodzaak tot het reinigen van de filters, leiding filters, verstopte sproeiers en/of de druppelvanger (indien vervuild). Mogelijke storingen, lekken,
stilstand of slecht werkende onderdelen moeten binnen de week worden gemeld aan CBgroep.
De bevoegde overheid of andere instantie kunnen een exploitant verplichten om een NH3 rendementsmeting uit te laten voeren op de luchtgroep, verbonden aan een
stal. De kosten en de mogelijkheden verbonden aan deze meting zijn altijd ten koste van de exploitant. Daartegenover wordt 6 maandelijks, per luchtwasunit een
indicatieve meting uitgevoerd zowel voor als na de luchtwasunit.
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