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BioKem® 6 EN panospuhdistamo 
Takuutodistus ja huoltotarkastussopimus 
 
Wavin-Labko Oy myöntää valmistamalleen BioKem 6 EN panospuhdistamolle 
yhden (1) vuoden takuun puhdistamon käyttöönottopäivämäärästä lukien, mutta kuitenkin enintään kaksi (2) 
vuotta puhdistamon ostopäivämäärästä. Tarkemmat takuutiedot ja -ehdot ovat myöhemmin tässä 
takuutodistuksessa ja huoltotarkastussopimuksessa. 
 
BioKem 6 EN panospuhdistamon toimitukseen sisältyy yhden (1) vuoden mittainen 
huoltotarkastussopimus, joka kattaa yhden (1) tarkastuskäynnin. Yhden vuoden jälkeen voidaan tehdä uusi 
huoltotarkastussopimus Wavin-Labko Oy:n valtuuttaman huoltoliikkeen kanssa. 
Huoltotarkastussopimuksen ehdot ovat kerrottu myöhemmin tässä takuutodistuksessa ja 
huoltotarkastussopimuksessa. 
 
Takuun ehtona on, että asiakas palauttaa Wavin-Labko Oy:lle ohjekansiosta löytyvän yhdistetyn 
takuutodistuksen ja huoltotarkastussopimuksen täytettynä ja allekirjoitettuna. Samalla varmennamme 
oikeutenne huoltotarkastuskäyntiin. Ohjekansion asiakirja tulee toimittaa viimeistään Wavin-Labko Oy:lle 
kahden (2) kuukauden kuluttua käyttöönottopäivästä. 
 

----------------------------------------------(täytetään tehtaalla)-------------------------------------------------------- 

Puhdistamon sarjanumero (=keskusyksikön sarjanumero):_______________________ 

----------------------------------------(kiinteistön omistaja täyttää)-------------------------------------------------------------- 

Kiinteistön omistaja: _________________________________________________________ 

Osoite: __________________________________________________________________ 

Postinumero:___________ Postitoimipaikka:_____________________________________ 

Yhteyshenkilö:___________________________ Puhelin gsm:_______________________ 

Puhelin koti/työ: ___________________________/________________________________ 

E-mail: ________________________________ Asukasmäärä:____________________ 

Käyttöönottopäivä: _______________ (arvioi, jos ei tiedossa) 

Jälleenmyyntiliike,(josta BioKem 6 EN ostettu)________________________________________________ 

 

Jatkohuoltojen sopimiseksi Wavin-Labko Oy saa välittää osoite ja kiinteistön  

omistajan yhteystietoja Wavin-Labko Oy:n valtuuttamille huoltoliikkeille:    kyllä □ ei □ 

Keskusyksikön kellonaika tarkistettu:        kyllä □ ei □ 
Testiohjelma käytetty:          kyllä □ ei □ 

Ilmastus toimii:          kyllä □ ei □ 

Poistopumppu toimii:          kyllä □ ei □ 

Kemikaalipumppu toimii:      kyllä □, määrä_____ml ei □ 

Kemikaalin alarajahälytys toimii        kyllä □ ei □ 

 
Käyttöönottotarkastuksen tehnyt:___________________ pvm:_________ 
 

 

__________________  ______  ________________________ 

Toimitusjohtaja    Päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Antero Virtanen     Kiinteistön omistaja 

WAVIN-LABKO OY
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Takuu 

Wavin-Labko Oy myöntää valmistamalleen BioKem 6 EN panospuhdistamolle  
yhden (1) vuoden takuun puhdistamon käyttöönottopäivämäärästä lukien,  
mutta kuitenkin enintään kaksi (2) vuotta puhdistamon ostopäivämäärästä.  
 
Takuun piiriin kuuluvat rakenne- ja valmistusviat, joista valmistajalle on ilmoitettu 
takuuaikana. Valmistajan takuu ei kata tuotteen normaalia kulumista, huononemista eikä 
ulkopuolisista syistä johtuvia vahinkoja kuten jännitevaihteluista, ukkosesta, tulipalosta tai 
viemärin jäätymisestä syntyneitä vaurioita. Takuuseen eivät myöskään sisälly viat, jotka ovat 
aiheutuneet käyttäjän huolimattomuudesta, käyttöohjeen tai huollon laiminlyömisestä. 
 
10 v takuu materiaalille ja laitteen tiiveydelle 
Lisäksi Wavin-Labko Oy myöntää BioKem 6 EN panospuhdistamon prosessisäiliölle 10 v 
materiaali- ja tiiveystakuun ostopäivästä lukien. 
 
Takuun ehdot 
Takuun edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu asennusohjeen mukaan. Käyttäjän tulee 
noudattaa käyttö- ja huolto-ohjetta. Takuu ei korvaa laiteen virheellisyydestä mahdollisesti 
aiheutuvia välillisiä vahinkoja ja kustannuksia. 
 

Kuluttajalla on hänelle kuluttajasuojalain 5. luvun mukaan kuuluvat oikeudet, joita Wavin-Labko 
Oy:n myöntämä takuu ei rajoita. Takuun voimassaoloalue on Suomi. 
 
 

Huoltotarkastussopimus = 1 käynti asennuspaikalla 
BioKem 6 EN panospuhdistamon toiminnan varmistamiseksi Wavin-Labko Oy järjestää laitteelle 
yhden ( 1 ) kerran huoltotarkastuskäynnin  vuoden sisällä käyttöönotosta. 
 
Huoltotarkastussopimuksen ehdot: 
Puhdistamon moitteettoman toiminnan ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi on tärkeää, että laitteet 
toimivat hyvin ja puhdistamoa huolletaan säännöllisesti. BioKem 6 EN panospuhdistamon 
toimitukseen sisältyy yhden vuoden huoltotarkastussopimus Wavin-Labko Oy:n valtuuttaman 
huoltoyrityksen kanssa.  

 
BioKem 6 EN panospuhdistamon ylläpidosta vastaa kiinteistön omistaja. Ylläpidosta tulee pitää 
päiväkirjaa (malli asennus-, käyttö- ja huolto-ohje kansiossa), johon kirjataan suoritetut huolto- 
yms. toimenpiteet. Ylläpidon vaatimat toimenpiteet ovat prosessisäiliön tyhjentäminen 
ylijäämälietteestä vähintään kerran vuodessa, laskeutuskokeiden suorittaminen, saostus-
kemikaalin lisääminen tarvittaessa ja laitteiston toiminnan tarkkailu.  
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Varsinaisen huoltotarkastuksen sekä sen vaatimat huoltotoimenpiteet suorittaa 
Wavin-Labko Oy:n valtuuttama huoltoyritys. Huoltotarkastuksessa 
tarkastetaan panospuhdistamon tekninen toiminta sekä laitteiden kunto ja 
toimivuus. Huoltotarkastuksesta annetaan asiakkaalle kirjallinen raportti. 
Tarkastettavat toiminnot ovat: 

• aktiivilietteen määrän ja laadun tarkastus laskeutuskokeella 

• muut havainnot (haju yms.)  

• ilmastuksen toimivuus  

� kompressorin ilmantuoton tarkastus  

� kompressorin ilmansuodattimen tarkastus ja puhdistus 

� paineilmaletkun ja ilmastinlautasten kunnon tarkastus ja puhdistus 

• kemikaalisyötön toimivuus  

� kemikaalipumpun ja kemikaaliletkun kunnon tarkastus  

� kemikaalin annostelumäärän mittaus 

• poistopumppauksen toimivuus  

� poistopumpun kunnon ja toimivuuden tarkistus  

� poistoputkiston kunnon tarkistus 

• keskusyksikön hälytyksien toimivuus  

� kemikaalin alarajahälytyksen ja laitesulakkeiden laukeamishälytyksen 
tarkastaminen   

• mahdolliset säätötoimenpiteet automatiikan osalta  

• suositukset jatkotoimenpiteistä  

 

Wavin-Labko Oy:n valtuuttama huoltoliike on valmis ennakkotilauksesta toimittamaan tarvittavat 
kemikaalit kiinteistölle. Kemikaalit eivät sisälly huoltotarkastussopimuksen hintaan, vaan ne 
laskutetaan erikseen sopimuksen mukaan.  

 
Ylimääräisistä hälytysluontoisista huoltokäynneistä huoltoliike veloittaa voimassa olevan 
hinnaston mukaisesti. Varaosat ja tarveaineet laskutetaan erikseen käytön mukaan lukuun 
ottamatta takuun piiriin kuuluvia korjaustoimenpiteitä.  

 
Yhden vuoden jälkeen suosittelemme, että kiinteistön omistaja tekee 
jatkohuoltotarkastussopimuksen Wavin-Labko Oy:n valtuuttaman huoltoliikkeen kanssa. 
Jatkohuoltotarkastussopimuksen hinta ja ehdot neuvotellaan asiakkaan ja huoltoliikkeen kesken 
vuosittain. Tällä hetkellä BioKem 6 EN valtuutettuina huoltoliikkeinä toimivat L&T ja Vesihuolto 
Eerola, katso tarkemmat tiedot www.biokem.fi.   


