
Kasutuselevõtt

14P646275-1 – 2021.02

Kasutuselevõtt
HOIATUS
Seadme tohivad kasutusele võtta ainult kvalifitseeritud
isikud.

ETTEVAATUST
Elektrisüsteemi kasutuseelsete kontrollide, näiteks
maanduse katkematuse, polaarsuse, maanduse takistuse
ja lühiühenduse kontrollide tegemiseks peab pädev isik
kasutama sobivat testmõõdikut.

MÄRKUS
Paigaldusjuhend / Paigaldaja teatmik. Kasutuselevõtu
üldine kontroll-leht on kasutamiseks abistava juhisena ja
aruande blanketina kasutuselevõtu ja kasutajale
üleandmise ajal.

Üksikasjalikke vastuvõtu juhiseid vaadake
paigaldusjuhendist või paigaldaja teatmikust.



Paigaldaja: Kasutuselevõtja:
Ettevõte Ettevõte
Kontaktisik Nimi
Telefoni nr Telefoni nr
Meiliaadress Meiliaadress
Kuupäev Kuupäev

Lõppkasutaja
Nimi
Tänav - nr
Sihtnumber – Linn
Riik
Telefoni nr
Meiliaadress

Paigaldis
Välisseade: Külmaaine tüüp
Mudeli nimi Tavamass kg
Seeria nr Lisamass kg
Tootmise kuupäev Kogumass kg
Tarkvara versioon Torustiku maksimaalne kogupikkus m

Külmaaine torustike vahe välis- ja siseseadme vahel m

Siseseade: Paigaldise teatmelised andmed
Mudeli nimi Päeviku asukoht
Seeria nr Muu lisavarustus
Tootmise kuupäev
Lisavarustus (juhtseadmed jne)
Tarkvara versioon

Muudetud (kasutuskoha säte)
Märkus: Lisage kõik muudetud sätted ja määratud väärtused.

Seadmel tehtud muudatused: Muudetud sätted:
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Ohutus / viimase hetke riskianalüüs
Märkus: Enne jätkamist veenduge, et kõik turvameetmed on rakendatud. Kui pole, ÄRGE kasutuselevõttu alustage. Tehke viimase hetke riskianalüüs järgmistele seadmetele. Lisateavet
vaadake seadme paigaldaja teatmikust.

Ohutu juurdepääs paigaldisele Üldine kontroll võimalike ohtude suhtes
Suletud töökoht Varuväljapääsud
Ettevaatusabinõud kõrgustel töötamisel Isikukaitsevahendite olemasolu nõutavas hulgas
Ettevaatusabinõud elektrilöögi ohtude suhtes Külmaaine lekkeid ei esine

Elektrisüsteem
Toitepinge (elektritoide) V Kaabli ristlõige (tüüp ja suurus):

Välisseade mm2

Toimimine on üle kontrollitud: Siseseade mm2

Kõik elektrilised ühendused tagavad nõuetekohase
kontakti

Kompressori koostisosade kontroll:

Rikkevoolukaitse tüüp: Elektriisolatsioon
Kaitse nimivool: Mähise takistus
Kaitselüliti tüüp:

Kasutuselevõtu eelsed toimingud
Märkus: Täispaigaldus tuleb teha vastavalt paigaldaja teatmikule. Kui see POLE vastavalt tehtud, ÄRGE alustage kasutuselevõttu ja kõrvaldage kõik puudused.

Kas välis- ja siseseade on nõuetekohaselt paigaldatud? Jah Ei
Kas välisseade on kaitstud lumesaju ja külmumise eest (külmas kliimas, kui on vajalik)? Jah Ei Pole

rakendatav
Välisseade on kaitstud tugevate tuulte eest (kui on vajalik)? Jah Ei Pole

rakendatav
Välisseade on kaitstud otsese meretuule eest (kui on vajalik)? Jah Ei Pole

rakendatav
Välisseadme/siseseadme ümber on piisavalt ruumi? Jah Ei
Pole korrosiooni/oksüdeerumist? Jah Ei
Kõik kleebised on paigaldatud ja on seadmele sobivad? Jah Ei

Kas siseseadme ja välisseadme sees on vigastatud koosteosi või kokkupigistatud torusid? Jah Ei
Sise- ja välisseadme ventilaator pöörlevad vabalt? Jah Ei
Õhusisend või -väljund POLE ummistunud? Jah Ei
Kas välisseadme ja siseseadme drenaaž võimaldavad vaba äravoolu? Jah Ei

Mõlemad sulgekraanid on enne töö alustamist avatud? Jah Ei
Kas torustik on nõuetekohaselt isoleeritud? Jah Ei
Külmaaine torustik on paigaldatud vastavalt kasutusjuhendile? Jah Ei
Kas fluoritud kasvuhoonegaaside kleebis on nõuetekohaselt täidetud? Jah Ei

Kas elektrisüsteem on paigaldatud vastavalt paigaldusjuhendile? Jah Ei
Kas süsteem on nõuetekohaselt maandatud? Jah Ei
Kas toitejuhtmestik vastab nõuetele? Jah Ei
Kas sulavkaitsed ja kaitselülitid on paigaldatud vastavalt kasutusjuhendile? Jah Ei
Kas sise- ja välisseadme vahelised andmeside ühendused on lõpetatud? Jah Ei
Kas kõik elektroonilsed koostisosad on OK? Jah Ei
Kas andurid ja termistorid vastavad nõuetele? Jah Ei
Kas välisseadme trükkplaadi ajutine pistmik on Sky Air siseseadme ühendamiseks eemaldatud? (Kui on kasutusel) Jah Ei Pole

rakendatav
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Testkäivitus
Märkus: Tehke testimisprotseduur vastavalt ühendatud seadmete kasutusjuhendite juhistele ja kontrollige seejärel järgmist

Siseseade
Siseseadme ventilaator pöörleb vabalt OK Ei ole OK
Õhuvoolu suunavad ribid ja labad töötavad
nõuetekohaselt (kui on kasutusel)

OK Ei ole OK

WLAN-adapteri ühendus (kui on kasutusel) OK Ei ole OK
Välisseade

Välisseadme ventilaator pöörleb vabalt OK Ei ole OK
Süsteem

Ebatavaline müra Jah Ei
Kas on rikkekoode? Jah Ei Kui on, siis kirjutage need rikkekoodid üles

Töö kontrollimine
Märkus: Valikuline (ainult volitatud hooldustöötajatele)

Välisõhu temperatuur °C

Siseseade
Töörežiim
Seadistatud temperatuur °C
Siseneva õhu temperatuur °C
Väljuva õhu temperatuur °C
Ruumi termistor °C
Sisemise soojusvaheti termistor °C

Välisseade
Siseneva õhu temperatuur °C Välise soojusvaheti termistor °C
Väljuva õhu temperatuur °C Tagasivoolutoru termistor °C

Gaasitorustiku termistor bar
L1 (A) L2 (A) L3 (A)

Kompressori andmed
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Üldine tulemus
Kas seade on tööks valmis?

Jah
Ei (täpustage põhjused allpool)

Puudujäägid, mis pole kõrvaldatud kasutuselevõtu ajal:

Toimingud, mis tuleb teha, et järelejäänud puudujäägid kõrvaldada:

Kliendi nimi ja allkiri Kasutuselevõtja nimi ja allkiri
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