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CERTIFICADO DE GARANTIA
■ SECADOR DE AR COMPRIMIDO POR REFRIGERAÇÃO

Família DPRC, DPRE e DPRM.
■ SECADOR DE AR COMPRIMIDO POR ADSORÇÃO

Família DPA-RF e DPA-CPM.
■ CENTRAL DE AR DE RESPIRAÇÃO

Família CARM.

■ FILTROS COALESCENTES
Família Puro.

■ SEPARADOR DE CONDENSADO 
Família SA.

GARANTIA POSTA NAS INSTALAÇÕES DO CLIENTE
• 12 meses a contar da data da partida técnica ou 18 meses contados a partir da data de emissão 

da nota fiscal de venda, o que primeiro ocorrer. Exceto materiais elétricos, que tem garantia de 
3 meses da partida técnica ou 6 meses da emissão da nota fiscal de venda, ou o que ocorrer 
primeiro, para componentes tais como: relés térmicos, disjuntores, contatores, temporizadores, 
sensores, transdutores, bobinas, pressostatos, transformadores, placa eletrônica, indicadores de 
temperatura, chaves de comando, CLP, IHM, inversores de frequência.

• 5 anos de garantia aplicável ao evaporador contra vazamentos de frigorígeno.

GARANTIA POSTA NAS INSTALAÇÕES DA HB AR COMPRIMIDO
■ CARCAÇA
• 18 meses contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda.

■ ELEMENTO FILTRANTE
• 3 meses contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda e antes de ser utilizado, 

ou seja, montado no filtro. Por ser um item consumível não há como garantir o produto após 
sua uti lização.

■ COMPONENTES:
INDICADOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL, DRENO TIPO BOIA, DRENO MANUAL 

GARANTIA POSTA NAS INSTALAÇÕES DA HB AR COMPRIMIDO
• 3 meses contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda.
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Não faz parte do escopo da garantia:
• Período de integração de segurança, que 

exceda a duas horas;
• Espera por atendimento no cliente, que exceda 

a uma hora;
• Exames médicos diferentes daqueles 

constantes no PCMSO e no ASO, definido pelo 
médico do trabalho da HB Ar Comprimido.

“Este termo de garantia só se aplica a defeitos de fabricação. 
A reparação, modificação ou substituição de materiais não 

prorrogará o prazo de garantia citado acima”.
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CERTIFICADO DE GARANTIA
■ MEDIDOR DE PONTO DE ORVALHO

Família CMC. 
■ DRENOS DE CONDENSADO ELETRÔNICOS

Família TEC.

■ DRENOS DE CONDENSADO PNEUMÁTICOS 
Família MD-N e XD. 

■ SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO
Família WO.

■ SERVIÇOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO

GARANTIA POSTA NAS INSTALAÇÕES DA HB AR COMPRIMIDO
• 3 meses contados a partir da instalação do equipamento ou 6 meses da data de emissão da nota 

fiscal de venda, o que ocorrer primeiro.

GARANTIA POSTA NAS INSTALAÇÕES DA HB AR COMPRIMIDO
• 12 meses contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda.

GARANTIA POSTA NAS INSTALAÇÕES DA HB AR COMPRIMIDO
• 3 meses contados a partir da data de emissão da nota fiscal de venda.

Não faz parte do escopo da garantia:
• Período de integração de segurança, que 

exceda a duas horas;
• Espera por atendimento no cliente, que exceda 

a uma hora;
• Exames médicos diferentes daqueles 

constantes no PCMSO e no ASO, definido pelo 
médico do trabalho da HB Ar Comprimido.

EXCLUSÃO DA GARANTIA.
Será considerado fora de garantia quando o defeito for decorrente de:

• Instalação, operação, manutenção ou selecionamento do equipamento em desacordo com o Manual do 
Usuário ou com as condições de operação definidas na venda.

• Fenômenos da natureza.
• Uso de fluidos corrosivos abrasivos.
• Utilização do equipamento em ambiente diferente daquele definido na venda.
• Vibrações provenientes da tubulação conectada ao equipamento.
• Mudança de layout dos equipamentos que estejam em divergência ao que foi definido por ocasião da venda.
• Constatação de violação dos lacres de fábrica ou da assistência técnica, quando aplicável.
• Adulteração ou remoção da identificação dos componentes ou do equipamento.
• Reparos e ajuste causados por manutenção imprópria, pela falta de manutenção preventiva, pela falta de 

uso do equipamento sem a utilização dos procedimentos de armazenamento e estocagem ou por quaisquer 
intervenções realizadas por terceiros ou empresas de manutenção não credenciadas.

“Este termo de garantia só se aplica a defeitos de fabricação. 
A reparação, modificação ou substituição de materiais não 

prorrogará o prazo de garantia citado acima”.
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