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FORMULARZ ZAPYTANIA  
O PIEC KOMOROWY 

oraz ogólne warunki realizacji  
zamówie ń i gwarancji  

 

 

 
Firma: 
 
(dane korespondencyjne / pieczęć firmowa) 

 
 

 

Osoba do kontaktu: 
(nazwisko, nr telefonu, e-mail) 

 

 
Prosz ę o sporz ądzenie oferty handlowej na piec wg poni Ŝszej specyfikacji. 
 
1. Wymagania ogólne 
Wymiary komory roboczej (przestrzeni uŜytkowej) i temperatura pracy:   

Szerokość mm  
Oczekiwana szybkość 
nagrzewania wsadu: 

 
godzin 

Wysokość mm 

Głębokość mm 
do temperatury: 

 
°C  

Maks. temperatura pracy °C  

 
2. Charakterystyka wsadu 

Rodzaj wsadu (podać materiał oraz 
przybliŜoną geometrię).    

Maksymalna jednorazowa masa wsadu kg 

Sposób załadunku Ręczny  / Wózkiem / Suwnicą / Inny: 

JeŜeli do wsadu dodawane są jakiekolwiek 
substancje dodatkowe (powłoki, dodatki itp.) 
lub w trakcie procesu mogą wydzielać się  
z wsadu substancje, proszę podać jakie. 

 

 
3. Wykonanie pieca 

Sposób otwierania drzwi W bok jednoskrzydłowe | dwuskrzydłowe   /  Do góry  /  Inny:        

Mechanizm otwierania drzwi Ręczny  /  Automatyczny z wyłącznikiem:  ręcznym  |  noŜnym 

Sposób posadowienia Piec wolnostojący ze stelaŜem  /  Piec do postawienia na blacie 

Trzon pieca Stały / Ruchomy w postaci wózka jezdnego: ręczny | automatyczny 

Tryb pracy pieca 
(Częstotliwość otwierania drzwi) 

Ciągły (wymiana wsadu w ruchu, częsty załadunek i rozładunek)  
Okresowy (załadunek, grzanie, studzenie, rozładunek)  
Sporadyczny (piec uruchamiany raz na kilka dni) 

Atmosfery ochronne Tylko atmosfera powietrza  /  System dozowania atmosfer (azot | argon) 

Chłodzenie wsadu Swobodne (z piecem) / Pasywne (przepustnica) / Aktywne (dodatkowa turbina) 

 
4. Środowisko pracy pieca 

PodwyŜszona wilgotność  Drgania  
PodwyŜszone zapylenie  Obecność innych zanieczyszczeń w 

otoczeniu ……………………………………… 
 

PodwyŜszona temperatura  
 
5. Sterowanie piecem 

Regulator temperatury:        Standardowy (2 krokowy: szybkość nagrzewania i czas przetrzymania) 
       Programowalny (minimum 4 programy obróbki po 10 kroków kaŜdy) 
 IZO Smart Heat Control (panel dotykowy, zaawansowana regulacja i rejestracja) 

Komunikacja z PC NIE    /   TAK  (kabel RS, modem: rejestracja + programowanie)    

Rejestrator temperatury NIE   /   TAK (cyfrowy SD, USB)    /  TAK  (cyfrowy SD, USB + sieć Ethernet) 

Sterowanie mocą pieca Ekonomiczne (stycznik)  /  Standardowe (przekaźniki SSR)    /   Sterownik mocy 

IZO   ZAKŁAD   IZOLACJ   OGNIOTRWAŁYCH Sp. z o.o. 

41-902 Bytom, ul. Łagiewnicka 29   
tel. (+48) 32 232 22 59,  fax (+48) 32 232 39 46  

Internet: www.izo.pl, E-mail: info@izo.pl 



© COPYRIGHT IZO 2

 
6. Wyposa Ŝenie dodatkowe 
Proszę zaznaczyć wybrane opcje wyposaŜenia dodatkowego 
 

Sygnalizacja akustyczna końca cyklu  Niestandardowy kolor pieca (dowolny RAL)  
Sygnalizacja optyczna końca cyklu  Dodatkowy ogranicznik temperatury (limiter)  
Wyłącznik czasowy tygodniowy  Dodatkowe półki w piecu:                           szt.  
Podstawa pieca z kołami jezdnymi    Burty ochronne z węglika krzemu (piece IZO-2)  
Obudowa pieca ze stali nierdzewnej  Płyta Ŝaroodporna na dno pieca (< 1100°C)  
Komora grzejna ze stali nierdzewnej (<800°C)   Taca ze stali Ŝaroodpornej do 1100°C  
Kominek wentylacyjny  Skrzynia do nawęglania do 1100°C (piece IZO-2)  
Rękawice Ŝaroodporne 450 / 700°C  Wózek załadowczy do tacy lu b skrzyni  

 
7. Dostawa urz ądzenia 

Odbiór urządzenia Odbiór transportem własnym  /  Dostawa przez IZO 

Miejscowość (dt. dostawy przez IZO)  

Uruchomienie i szkolenie z zakresu obsługi TAK  /  NIE 
 
8. Uwagi dotycz ące pieca (wykonanie specjalne, dodatkowe wyposa Ŝenie itp.) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Składanie zamówie ń oraz ich realizacja 
1. Zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej faksem lub listownie. Zamówienie powinno zawierać pełne dane 

Zamawiającego oraz dokładnie opisany przedmiot zamówienia (lub nr oferty) oraz czytelny podpis osoby Zamawiającej. 
Zamówienia e-mailem na urządzenia przyjmowane są jedynie w postaci skanu dokumentu spełniającego powyŜsze 
wymagania. 

2. Na złoŜone zamówienie wystawiane jest pisemne potwierdzenie dostarczane do Zamawiającego. 
3. Standardowo, wraz z potwierdzeniem zamówienia dostarczana jest faktura pro-forma niezbędna do dokonania wpłaty 

zaliczki w wysokości 30% wartości urządzenia w terminie do 14 dni od daty zamówienia. Pozostałe 70% wartości 
zamówienia płatne jest przy odbiorze lub wg indywidualnych uzgodnień. 

4. IZO zastrzega sobie prawo do wydłuŜenia terminu wykonania urządzenia w przypadku nieterminowej wpłaty zaliczki lub 
odstąpienia od realizacji jeŜeli zaliczka nie zostanie wpłacona.  

5. Urządzenie przechodzi na własność Zamawiającego z chwilą uiszczenia 100% wartości urządzenia. 
 
Ogólne warunki gwarancji na piece i suszarnie 
1. Gwarancja wynosi 12 miesięcy począwszy od daty odbioru urządzenia z moŜliwością odpłatnego przedłuŜenia.  
2. IZO zobowiązuje się w okresie gwarancji do usunięcia wad wynikających z nieprawidłowego wykonania lub uŜycia 

niewłaściwych materiałów. 
3. Zgłoszenie wady i podjęcie czynności naprawczych nastąpi nie później niŜ 48 godzin po otrzymaniu zgłoszenia. Naprawa 

zostanie wykonana maksymalnie do 10 dni roboczych (w przypadku konieczności sprowadzenia podzespołów). Producent 
składa deklarację, Ŝe wszystkie naprawy będą wykonane w miarę moŜliwości niezwłocznie.  

4. Gwarancja obejmuje teren RP. Usterki gwarancyjne usuwane są w siedzibie Zamawiającego na koszt IZO.  
5. JeŜeli zgłoszona usterka nie zostanie uznana za gwarancyjną, IZO za wykonaną usługę wystawi Zgłaszającemu fakturę 

zgodnie z obowiązującym cennikiem.  
6. Gwarancja ulega przedłuŜeniu o okres w którym wyrób podlegał czynnościom naprawczym. 
7. Przeróbki urządzenia, naprawy oraz inspekcje dokonywane przez Zamawiającego lub strony trzecie bez udziału 

Wykonawcy w okresie gwarancyjnym skutkują natychmiastową utratą gwarancji. 
8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń: 

8.1. Mechanicznych.                                                       
8.2. Powstałych na skutek niewłaściwych warunków eksploatacji. 
8.3. Powstałych na skutek niewłaściwej eksploatacji. 
8.4. Powstałych na skutek wypadków losowych (np. zalanie). 

9. Warunkiem uznania gwarancji jest dostarczenie karty gwarancyjnej lub kopii faktury oraz nienaruszenie plomb 
fabrycznych. 

10. Odpowiedzialność Producenta ograniczona jest wyłącznie do dostarczonego urządzenia. 
 
 
 
 
 
 

.......................................................... 
podpis 


