Izjava o kontaminaciji vakuumske opreme in komponent – postopek HS1
Pred vračilom opreme nas morate opozoriti, če so snovi, ki ste jih uporabili (in proizvajali) v opremi, lahko nevarne. Ta informacija je zelo pomembna za
varnost naših uslužbencev in vseh sodelujočih oseb ter določa način rokovanja pri servisiranju vaše opreme. Izpolnite izjavo (HS2) in nam jo pošljite, preden
odpošljete opremo. Vedite, da je ta izjava le za interno uporabo ter ni povezana z lokalnimi, državnimi ali mednarodnimi okoljskimi zahtevami in zahtevami
za varnost pri prevozu. Kot oseba, ki namerava poslati opremo, morate zagotoviti skladnost z veljavnimi zakoni.

Stanje opreme

Opis

Neonesnažena oprema

Oprema ni bila uporabljena ali je bila uporabljena le s snovmi, ki niso
nevarne. Lahko je bila preizkušena, vendar ni povezana z nobeno procesno
ali proizvodno opremo ter izpostavljena samo dušiku, heliju ali zraku.

Onesnažena oprema

Oprema je bila uporabljena s katerimi koli snovmi, ki po globalno usklajenem
sistemu za razvrščanje in označevanje kemikalij Združenih narodov (GHS),
Direktivi EU št. 1272/2008 o razvrščanju, pakiranju in označevanju kemikalij
(CLP) ali standardih ameriškega Urada za varnost in zdravje pri delu
(29CFR1910.1200, obvestilo o nevarnosti) spadajo med nevarne.

Oprema je bila uporabljena z radioaktivnimi snovmi,
biološkimi ali kužnimi agensi, živim srebrom,
polikloriranimi bifenili (PCB-ji), dioksini ali
natrijevim azidom

Preden nam opremo vrnete, jo morate razkužiti.
Skupaj z izjavo (HS2) nam morate poslati neodvisen dokaz razkužitve (na primer
potrdilo analize). Za nasvet pokličite kontaktno osebo po telefonu.

Postopek
Pridobite številko odobritve vračila

Podroben opis

Izpolnite izjavo o kontaminaciji vakuumske
opreme in komponent (HS2)

Popravilo in/ali servis vakuumske opreme se lahko izvede le, če pošljete
natančno in popolno izjavo. Neizpolnitev bo povzročila zamudo.

Ali je vaša oprema onesnažena?

Odstranite vse sledi nevarnih plinov
Zatesnite vse dovode in odvode opreme (vključno
s tistimi, na katere so bili priključeni dodatki)
Opremo zavijte v debelo polietilensko vrečko
ali ponjavo.
Ali je vaša oprema velika?
Ali je vaša oprema majhna?
Kopijo izvirnika s podpisom izjave (HS2) optično
preberite in nam jo pošljite po elektronski
ali navadni pošti.
Kopijo izjave (HS2) dajte prevozniku.
Izvirno izjavo pritrdite na zunanjo stran paketa z
opremo v prozorno, za vodo neprepustno vrečko.
ŠTEVILKO ODOBRITVE VRAČILA RAZLOČNO NAPIŠITE
NA ZUNANJO STRAN OVOJNICE ALI NA ZUNANJO
STRAN PAKETA Z OPREMO.
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Stopite v stik z nami, da dobite to številko.

Obrniti se morate na prevoznika, da zagotovite, da ste ustrezno opredelili
nevarnost, označili, vnesli značilnosti in poslali opremo skladno z veljavnimi
zakoni, ki urejajo pošiljanje okuženih/nevarnih snovi. Kot oseba, ki namerava
poslati opremo, morate zagotoviti skladnost z veljavnimi zakoni.
Oprema, ki je onesnažena z nekaterimi nevarnimi snovmi, kot so
polprevodni stranski proizvodi , morda ne bo primerna za letalski prevoz – za
nasvet povprašajte svojega prevoznika.
Skozi opremo in dodatke, ki nam jih boste vrnili, spustite inertni plin. Kjer
je mogoče, izpustite vso tekočino in maziva iz opreme in dodatkov.
Za onesnaženo opremo uporabite tesnilne prirobnice
Za neonesnaženo opremo uporabite močan lepilni trak

Opremo in njene dodatke privežite na varno paleto
Pakirajte jo v ustrezno močno škatlo
Izjava mora prispeti pred opremo in mora biti podpisana.

Prevozniku morate povedati, če je oprema kontaminirana.
Izvirno izjavo dajte v primerno ovojnico

Izjava o kontaminaciji vakuumske opreme in komponent – obrazec HS2
Številka odobritve vračila

Pred izpolnitvijo te izjave preberite in upoštevajte postopek HS1.
To izjavo lahko izpolni in podpiše le pooblaščeno in usposobljeno osebje.
Če potrebujete pomoč pri izpolnjevanju tega obrazca, se obrnite
na oddelek za prodajo ali pomoč strankam na vašem območju.

1. Oprema
ČE JE POTREBNO:

Proizvajalčevo ime izdelka:

Identifikacijska številka orodja:
Proizvajalec orodja/OEM:
Model orodja:

Proizvajalčeva številka dela:

Postopek:
Datum namestitve:
Številka dela nadomestne opreme:
Serijska številka nadomestne opreme:

Proizvajalčeva serijska številka:

Datum odstranitve:

2. Stanje opreme
Ne sprejemamo dostave nikakršne opreme,
ki je onesnažena z radioaktivnimi snovmi, biološkimi/kužnimi agensi,
živim srebrom, PCB-ji, dioksini ali natrijevim azidom, razen če ste:

Oprema je bila uporabljena s/z:
•
•
•
•
•
•

radioaktivnimi snovmi
biološkimi ali kužnimi agensi
živim srebrom
polikloriranimi bifenili (PCB-ji)
dioksini
natrijevim azidom

• Razkužili opremo
• Priskrbeli dokaze o razkužitvi
VPRAŠATI NAS MORATE ZA NASVET,
PREDEN VRNETE TAKO OPREMO

Onesnažena oprema

Izpolnite razdelek 3, 4, 5

Neonesnažena oprema

Izpolnite razdelek 3, 4, 5

3. Seznam snovi, ki so bile v stiku z opremo
Ime snovi

Kemijski simbol

Potrebni varnostni ukrepi
(na primer uporaba zaščitnih rokavic itd.)

Ukrepi, ki so potrebni po razlitju,
puščanju ali izpostavljenosti

4. Informacije o vračilu
Razlog za vračilo in znaki nepravilnega delovanja:
Koliko ur je deloval izdelek?

5. Izjava
Natisnite svoj naziv položaja:

Vaše ime (tiskane črke):
Ime organizacije (tiskane črke):
Vaš naslov (tiskane črke):
Telefonska številka:

Datum dostave opreme:

Opravil sem primerno preiskavo in priskrbel natančne informacije v tej izjavi. Nisem zamolčal nobenih informacij in sem upošteval postopek HS1.
Podpis:

Datum:

Opomba: Ta obrazec natisnite, ga podpišite in vrnite podpisan izvod v tiskani obliki.
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Natis

