Пресинформация

Сервизно обслужване
Отоплителният котел също има нужда от
профилактични прегледи

Идва есента, а това е сезона на простудните заболявания. За това е
препоръчително да се погрижите превантивно за здравето на Вашето
тяло. А за да може Вашият отоплителен котел да поддържа топлината във
дома Ви през цялата зима, е препоръчително да насрочите сервизна
инспекция и за него.
Макар отоплителните котли да са оразмерени за продължителни
натоварвания – средно те работят по 1 700 часа годишно, то
периодичната проверка дава сигурност от непредвидени смущения в
работата и е най-добрата предпоставка за икономична и надеждна
работа, удължаване на експлоатационния период и ниски вредни емисии.
Поради това Bosch препоръчва провеждането на годишна инспекция
чрез оторизирани сервизи. Те проверяват плътността на газопреносните
и водопреносни части, електрическото окабеляване и всички
осигурителни и управляващи елементи на системата. Допълнително
специалистите проверяват разширителния съд и отоплителната
инсталация, като при необходимост извършват допълване, както и
димоотвода и измерват СО2-емисиите.
При инспекцията може да се установи необходимост от почистване на
топлообменника и горелката, декалциране на топлообменника и подмяна
на бързоизносващи се части. По този начин значително се намалява
рискът от спиране на отоплението поради дефектация на котела. Освен
това натрупалата се в течение на времето мръсотия намалява
ефективността на котела: без редовна проверка и почистване разходът
на гориво се увеличава с до 10%. Така годишната инспекция пести не
само неприятности, но и пари.
Предвидливите сключват годишен договор за сервизно обслужване със
своя оторизиран Bosch-сервизен партньор: това икономисва
допълнителни разходи и дава сигурност.
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Бош-групата водещ концерн в областта на технологиите и обслужването в световен мащаб. През 2009
година 275 000-те служители в направленията автомобилно оборудване, индустриална техника и
потребителски стоки постигнаха оборот от 38,2 милиарда Евро. Бош-групата се състои от Роберт Бош ГмбХ
и нейните 300 дъщерни и регионални дружества в над 60 държави. Тази световна мрежа от
инженерингови, производствени и търговски фирми е предпоставка за по нататъшен растеж. Разходите
на Бош за развойна и изследователска дейност възлизат годишно на повече от 3,5 милиарда Евро, а
регистрираните патенти са над 3 800. С всички свои продукти и услуги Бош спомага за повишаване
качеството на живот на хората чрез иновативни и полезни технически решения.
Фирмата е основана през 1886 година като „Работилница за фина механика и електротехника” от Роберт
Бош (1861-1942) в Щутгарт.
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