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Uvedení do provozu
VÝSTRAHA
Kotel smí uvést do provozu pouze kvalifikované osoby.

UPOZORNĚNÍ
Předběžné kontroly elektrického systému, například vedení
uzemnění, polarita, odpor uzemnění a spojení nakrátko
musí provádět pomocí vhodné zkoušečky odborně
způsobilá osoba.

POZNÁMKA
Instalační příručka / referenční příručka instalačního
technika. Tento obecný kontrolní seznam pro uvádění do
provozu lze použít jako vodítko a šablonu zpráv během
uvádění zařízení do provozu a předání uživateli.

Další informace o uvádění do provozu naleznete v
instalační příručce nebo v referenční příručce instalačního
technika.



Instalaci provedl Do provozu uvedl
Společnost Společnost
Kontaktní osoba Název
Telefonní č. Telefonní č.
E-mail E-mail
Datum Datum

Klient
Název
Ulice – č.
PSČ – Město
Země
Telefonní č.
E-mail

Instalace
Venkovní jednotka: Typ chladiva
Název modelu Standardní hmotnost kg
Sériové č. Přidaná hmotnost kg
Datum výroby Celková hmotnost kg
Verze softwaru

(pokud se liší od nastavení výrobce)

Celková délka potrubí m

Největší rozdíl výšek potrubí s chladivem venkovní a vnitřní
jednotky

m

Vnitřní jednotka 1 Vnitřní jednotka 2 Vnitřní jednotka 3 Vnitřní jednotka 4 Vnitřní jednotka 5
Název modelu
Sériové č.
Datum výroby
Doplňky (ovladače atd.)
Verze softwaru

(pokud se liší od nastavení výrobce)

Referenční instalace Další doplňky:
Záznamový protokol místa

Změněná nastavení (místní nastavení)
Poznámka:  Doplňte veškerá změněná nastavení.
Změněno na jednotce: Změněné nastavení:
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Bezpečnost / analýza rizika na poslední chvíli
Poznámka:  Dříve než budete pokračovat, ujistěte se, že byla přijata veškerá bezpečnostní opatření. Není-li tomu tak, uvedení do provozu nezahajujte. U následujících položek proveďte
analýzu rizik na poslední chvíli.

Bezpečný přístup k instalaci Obecná kontrola možných bezpečnostních rizik
Uzavřené pracoviště Nouzové východy
Přijatá opatření pro práci ve výškách Nutnost osobních ochranných prostředků
Přijatá opatření z důvodu elektrických nebezpečí Nezaznamenán únik chladiva

Elektrický systém
Síťové napětí (přívodní napájení) V Průřez kabelu (typ a velikost):

Venkovní jednotka mm2

Provozní kontrola provedena dne: Vnitřní jednotka mm2

Veškeré elektrické přípojky mají řádný kontakt Kontrola komponent kompresoru:
Proudový chránič Typ: Elektrická izolace
Pojistka Hodnota: Odpor vinutí
Jistič Typ:

Před uvedením do provozu
Poznámka:  Celou instalaci je nutné provést v souladu s instalační referenční příručkou. Nelze-li tak učinit, neuvádějte zařízení do provozu a vyřešte nejprve veškeré otevřené záležitosti.

Venkovní a vnitřní jednotka řádně namontována? Ano Ne
Venkovní jednotka je chráněna proti sněhu a mrazu (v chladných klimatických podmínkách, v příslušném případě) Ano Ne Nepoužito
Venkovní jednotka je chráněna proti silnému větru (v příslušném případě) Ano Ne Nepoužito
Venkovní jednotka je chráněna proti přímému mořskému větru (v příslušném případě) Ano Ne Nepoužito
Dostatečný prostor kolem venkovní/vnitřní jednotky pro účely servisu a proudění vzduchu Ano Ne
Nejsou patrné známky koroze/oxidace Ano Ne
Jsou přítomny veškeré štítky a odpovídají jednotce Ano Ne

Uvnitř vnitřní a venkovní jednotky nejsou žádné poškozené komponenty nebo přiskřípnutá potrubí Ano Ne
Ventilátor vnitřní a venkovní jednotky se může volně otáčet Ano Ne
Vstup a výstup vzduchu není ničím blokován Ano Ne
Kondenzát vytéká z venkovní a vnitřní jednotky hladce Ano Ne

Oba uzavírací ventily jsou před zahájením provozu otevřené Ano Ne
Potrubí je správně izolováno Ano Ne
Potrubí s chladivem je nainstalováno podle instalační příručky Ano Ne
Štítek fluorovaných skleníkových plynů je správně vyplněný Ano Ne

Elektrický systém je nainstalován podle instalační příručky Ano Ne
Systém je řádně uzemněný Ano Ne
Napájecí kabel odpovídá specifikacím Ano Ne
Pojistky, jističe jsou nainstalovány podle instalační příručky Ano Ne
Veškeré kabelové spoje ovládání mezi vnitřní a venkovní jednotkou jsou hotové Ano Ne
Veškeré elektronické komponenty jsou v pořádku Ano Ne
Umístění snímačů a termistorů je správné Ano Ne
Závěsný konektor na DPS venkovní jednotky byl odstraněn pro připojení vnitřní jednotky Sky Air (v příslušném případě) Ano Ne Nepoužito
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Testovací provoz
Poznámka: Proveďte testovací provoz podle pokynů v instalačních příručkách připojených jednotek a následně zkontrolujte níže uvedené body

Vnitřní jednotka 1 Vnitřní jednotka 2 Vnitřní jednotka 3 Vnitřní jednotka 4 Vnitřní jednotka 5
Ventilátor vnitřní jednotky se volně otáčí OK Není OK OK Není OK OK Není OK OK Není OK OK Není OK
Vzduch protéká žaluziemi a lamelami normálně
(v příslušném případě)

OK Není OK OK Není OK OK Není OK OK Není OK OK Není OK

Připojení adaptéru WLAN (v příslušném
případě)

OK Není OK OK Není OK OK Není OK OK Není OK OK Není OK

Venkovní jednotka
Ventilátor venkovní jednotky se volně otáčí OK Není OK

Systém
Abnormální hluk Ano Ne
Jsou přítomny nějaké chybové kódy? Ano Ne Pokud ano, tyto chybové kódy zaznamenejte

Kontrola provozu
Poznámka: Nepovinné (pouze pro certifikované servisní techniky)

Teplota venkovního vzduchu °C

Vnitřní jednotka 1 Vnitřní jednotka 2 Vnitřní jednotka 3 Vnitřní jednotka 4 Vnitřní jednotka 5
Provozní režim
Nastavení teploty °C
Teplota vstupního vzduchu °C
Teplota výstupního vzduchu °C
Termistor místnosti °C
Termistor výměníku tepla vnitřní jednotky °C
Termistor potrubí plynu °C
Termistor potrubí kapaliny °C

Venkovní jednotka
Teplota vstupního vzduchu °C Termistor výměníku tepla venkovní

jednotky
°C

Teplota výstupního vzduchu °C Termistor na odváděcím potrubí °C

Tlak potrubí plynu bar Tlak potrubí kapaliny bar
L1 (A) L2 (A) L3 (A)

Údaje kompresoru
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Celkový výsledek
Je jednotka připravena k provozu?

Ano
Ne (níže uveďte proč)

Nedostatky, které nebyly během uvedení do provozu odstraněny:

Opatření, která je nutné přijmout, aby se odstranily přetrvávající nedostatky:

Jméno a podpis klienta Jméno a podpis osoby, která uvedla zařízení do provozu
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Verantwortung für Energie und Umwelt


	Přímá expanze: Uvedení do provozu – Multi Split
	Uvedení do provozu
	Přímá expanze: Uvedení do provozu – Multi Split


	TextField: 
	TextField_6afabcda-96bc-47d1-90fb-61aa3bce4c05: 
	TextField_06ae0114-d02d-4439-9d05-dbb959e313ff: 
	TextField_41c55ee5-edbc-4148-b46b-eeb780808c54: 
	TextField_e46b4454-ab4c-4a58-9983-917260c1e149: 
	TextField_f6c5ea08-d19d-451c-8fb3-e400e46298c4: 
	TextField_12011d02-0253-4033-93d9-8fea09c7183a: 
	TextField_33fe94fe-bd57-48d3-8e68-66301ae4e3a8: 
	TextField_c6cef2d2-580c-4cfe-a43a-42f1c1061b44: 
	TextField_2e48b5b9-4398-4b01-9f7a-9102c005e58c: 
	TextField_29261262-1e8c-497c-ad25-b5eb1355340f: 
	TextField_09b44883-2347-4d05-978a-65d4e6e88041: 
	TextField_51bbfcec-c6ca-422f-8600-30dc291b0416: 
	TextField_5369fb5d-1643-4c1c-a1ef-db8039797ef8: 
	TextField_a7f016af-22e2-400a-893d-25dfbf82603d: 
	TextField_e9a9d824-0871-4c46-a261-153dd33d743f: 
	Refrigerant: [1]
	TextField_72b345a1-171a-44eb-ba59-d512484d45f7: 
	TextField_eaf2e7ad-4aca-4eeb-a2a1-8a59d4f4c361: 
	TextField_594cdd07-a703-4708-afa2-53264c4e4807: 
	TextField_a5ec3ef5-50e5-471f-a517-26acc333220f: 
	TextField_074a3078-8607-4637-8dce-6d4bfef7dd49: 
	TextField_6da2c8dc-e912-4988-ab38-1a769d28e259: 
	TextField_7da3ba3f-a014-428e-a48e-dfe419fadc12: 
	TextField_a6d9fef2-d983-4261-9657-c28b671d253b: 
	TextField_41b0543a-4b63-431e-b409-0e17d008d66f: 
	TextField_6639c7c8-bf16-4bbb-b8ab-1f0db3cf9ef7: 
	TextField_24abb03f-b307-4b5f-ac04-091e78734c71: 
	TextField_65e78ebd-8761-4b0d-a213-538d8129bbe6: 
	TextField_29d24d31-19ea-427e-9f7d-fa3b387ddf49: 
	TextField_543d9739-84b0-4101-bafc-a72241b0dce6: 
	TextField_ce4e99b5-6dc5-483b-9a0b-f1606332e98f: 
	TextField_a209f3c0-b958-404c-ad49-7e72eb1be400: 
	TextField_e210f10b-2ea4-4ef8-8d98-c292caa6a45d: 
	TextField_56baa46b-116f-4c5f-8377-051389e84e37: 
	TextField_f9251945-212f-401a-93d4-f9c004aaa4f4: 
	TextField_5850bcf8-dcbe-4e27-af84-7def6cd6ffdf: 
	TextField_52e20298-d911-4161-990f-e15177054754: 
	TextField_b6aa85dc-dcaf-4171-a1e8-08ae2f6c0917: 
	TextField_3906050e-8cac-4bde-b209-56d1a79e9026: 
	TextField_c239070b-60d2-4bcb-8e9e-9c44cf731cc7: 
	TextField_4d1c71a5-fd44-4d74-b33f-dcd4f797bedf: 
	TextField_10836ba5-b435-4eee-a0c4-479b6bb0bfec: 
	TextField_9e204c76-23b4-4ea8-9fa0-f86f40bd333c: 
	TextField_c0122984-52aa-4730-96f6-6cba9c7b43fa: 
	TextField_4a3f6fb0-531a-4c87-9f4b-948fdd7a3eee: 
	TextField_2616aee1-2f50-4d7a-bb6a-396aa5814594: 
	TextField_9f54387c-1968-4d45-9317-a1a907cb387f: 
	TextField_c3ce4441-59bc-4030-aeb6-accdac4ff937: 
	TextField_a8d330f2-e879-4e07-a2a8-f0125c91a006: 
	TextField_51ed0e4b-7a65-4f77-a63f-7dcaaf4ef5ea: 
	TextField_bebdf8fd-7a5a-4c65-9314-49cace7cc5a6: 
	TextField_39394b96-efe5-429e-b520-5275c791fa86: 
	TextField_21ae8fad-bd27-42b3-a08c-bd9b0c91c2e6: 
	TextField_04bfef85-849a-46f5-9d2c-dc0f0ecb4617: 
	TextField_95aaf088-a047-48c2-bff9-d621faeb6cda: 
	TextField_fdb07d28-4ccf-4f3a-83c6-2cdff3010c92: 
	TextField_f97f0294-5845-441d-8932-6a74d86bf316: 
	TextField_00f01ff0-5c30-4623-8580-4298ada660c0: 
	TextField_abee5583-ed00-485e-8b06-427e1fb3fb7c: 
	TextField_2e9eeef9-38b5-4952-b8e9-df23c691b883: 
	TextField_2873f6f0-12e2-4ba7-9a67-0a402ac3f6fa: 
	TextField_0dfa33e4-ec44-416f-b2f8-ac726b39724f: 
	TextField_5b20cc90-1fad-43ac-9f82-1ec391b241fc: 
	TextField_c4f1015c-3784-49dc-91ab-ce2ed23ac4f6: 
	TextField_65b09dfa-448c-4886-86c4-dd28f619c4bc: 
	TextField_716643dd-baf4-4649-a9d4-515185d07045: 
	TextField_4705b741-df19-4c08-9663-0d92e12a3c2c: 
	TextField_fd04756e-e4c6-4cd8-94dc-aa1159285a1f: 
	TextField_039a1f79-8f7a-44d3-852a-2347b7ff7e2d: 
	TextField_7136dda6-86ec-4cc1-995f-8f9b2f8432bd: 
	TextField_32d6d49b-c39c-4331-9d14-90e1bb3fa7bb: 
	TextField_a5db7b1e-76b2-4313-95e6-b089174a49ed: 
	TextField_fcb2ba83-3b6e-4341-a218-10d63fdc2cd8: 
	TextField_43f18db6-260a-41d7-9a43-040bf6518837: 
	TextField_33d41c9a-5eea-43b5-b1ce-0921f43be9ec: 
	TextField_d19db3df-5864-4827-8a27-3c5c12e703ed: 
	TextField_3f4c5400-cdaf-492c-8a6d-391cb34f5016: 
	CrossBox: Off
	CrossBox_98deb4fe-9036-4542-ae70-fa8f68ca852f: Off
	CrossBox_c890bccd-789f-40d9-99ee-333f283d2535: Off
	CrossBox_5c9c3632-7b34-4a78-a135-c912a585923a: Off
	CrossBox_744ff001-7c96-4c0d-9c0f-375ab2fcee6c: Off
	CrossBox_926cda0b-de5b-4623-bad9-b183c6d52f57: Off
	CrossBox_7a03eae8-079f-4ea9-b65d-32fdeaab95ce: Off
	CrossBox_2208aaaa-ff67-48cd-be95-b6a5a1eb56dd: Off
	TextField_b4825f50-3890-44af-b40b-bf8fd0f5aa41: 
	TextField_8f5f000c-802e-4a47-b4bd-3df0152b8d38: 
	TextField_e1579a69-3d1a-45b4-bb15-2da9164e7b3a: 
	CrossBox_199cfd4c-2678-406e-ae6d-2ec9bd1616c8: Off
	CrossBox_14e80cbd-0da0-4e7a-ae92-7ac54d1694b1: Off
	TextField_1b0c74a1-1a12-49e0-92bb-dc03141d6c7a: 
	CrossBox_45cafb85-a031-4c4a-aa2d-cf774f3b78d4: Off
	CrossBox_5a252476-0d3a-4658-bfe1-8adcd4409770: Off
	TextField_3c92185a-50aa-48d0-94aa-3355bd705aad: 
	CrossBox_37ca1359-e3d6-48b5-a451-badc3d160070: Off
	CrossBox_c623f4a1-80b8-4f7b-b5a4-26e79d7aa6f9: Off
	TextField_76cd72a7-78de-4e11-87b0-9c9b81589327: 
	RadioButton54: Off
	RadioButton55: Off
	RadioButton56: Off
	RadioButton57: Off
	RadioButton58: Off
	RadioButton30: Off
	RadioButton1: Off
	RadioButton59: Off
	RadioButton60: Off
	RadioButton11: Off
	RadioButton12: Off
	RadioButton29: Off
	RadioButton31: Off
	RadioButton13: Off
	RadioButton14: Off
	RadioButton15: Off
	RadioButton26: Off
	RadioButton16: Off
	RadioButton17: Off
	RadioButton18: Off
	RadioButton20: Off
	RadioButton21: Off
	RadioButton19: Off
	RadioButton48: Off
	RadioButton49: Off
	RadioButton50: Off
	RadioButton51: Off
	RadioButton23: Off
	RadioButton24: Off
	RadioButton25: Off
	RadioButton27: Off
	RadioButton39: Off
	RadioButton40: Off
	RadioButton41: Off
	RadioButton42: Off
	RadioButton43: Off
	RadioButton44: Off
	RadioButton45: Off
	RadioButton47: Off
	TextField_376681b5-1b63-4459-a9ee-2e74a52816a3: 
	TextField_5f36762a-9bea-4abe-8b00-16dca3b73531: 
	TextField_526dc523-5958-49fe-87ba-a89458e42808: 
	TextField_1c892270-d29e-4c99-ab0e-0a1b26588c1a: 
	TextField_16e7e46e-de45-4132-8dff-f6b79de1ecd7: 
	TextField_7cc169c7-ff03-4699-8ac2-9a3883eb0ad3: 
	TextField_2f0d7fb4-4abd-4cd2-8eed-794b05d4a7fe: 
	TextField_3e1ca461-4d4f-4839-b90a-cea31f8d6e6d: 
	TextField_8a6bc52d-544e-4ded-ad34-5ccab7486f5f: 
	TextField_f741d257-f123-4ae1-812c-0e417e51b689: 
	TextField_2734c308-e78e-4b01-95e7-c8e47fa04323: 
	TextField_24a21398-3a35-4617-97b2-5de36635079f: 
	TextField_36ec75b8-bc7a-41e4-978e-9e7e0092e50f: 
	TextField_3df8c8e5-c9fa-4f3d-9568-ac15b2d6c83d: 
	TextField_590c3adb-8cde-4680-b5a4-134d3e2b4eb0: 
	TextField_8df47bd2-1a49-4ed4-a12f-df31aa0cdb13: 
	TextField_93e1346d-5625-41d7-8e5f-db7c361c66a5: 
	TextField_a436b8b3-d000-4b9f-a423-c710e84217c0: 
	TextField_6dfc7b59-7135-423f-9628-c584ef2deb41: 
	TextField_f30e4ef2-5e8b-413d-ae62-4b74553b8665: 
	TextField_a9463a50-f6cb-4f18-a86a-a96c02911ffc: 
	TextField_0db93ec2-a517-42ca-9ff5-2c97685f6881: 
	TextField_1f2ac234-aca3-4c74-94d6-2ca5ad470a33: 
	TextField_4ae21991-ea2c-4c58-9939-2191cf2bc6c4: 
	TextField_74838735-9f23-4dd6-8ae7-6e2bb239b2f4: 
	TextField_e73bc97b-873e-412e-90f8-f6c5fc83b067: 
	TextField_732e0018-2c82-44a6-a65c-562d15fa5293: 
	TextField_adaf2126-0988-4a4a-a5dc-eb54ab1da4fa: 
	TextField_7dd986fb-fb70-4fc6-96a0-ed9b3d5fdf7e: 
	TextField_9ed26f81-5d6d-41ef-ade2-3d7bbc373e7b: 
	TextField_1f4ff0c6-f806-4022-9921-53730f980bad: 
	TextField_63b1fb77-bd85-42ac-b626-05f22fc6d263: 
	TextField_f936b586-9131-4764-950d-7412f40cabd4: 
	TextField_1c4af5e9-ecab-432f-8195-06d578457839: 
	TextField_36af92ce-e98a-4757-a8db-98e033ba29c6: 
	TextField_1972e6ed-2708-45b7-99ad-a1d59c10b656: 
	TextField_f25219a4-4c6b-47a5-a0e2-099600f35682: 
	TextField_0bd6b52b-264e-48af-afb0-b39142bd227e: 
	TextField_c7e25355-c961-403e-b4f5-fdc82f9f3f73: 
	TextField_b5f2b5ad-9f15-4d78-98e8-132014089b41: 
	TextField_fbc71308-6d77-4bef-8239-dfa4ee956e70: 
	TextField_0507595d-7e5a-4071-a537-25e474d2b0af: 
	TextField_ccfbb0a6-375d-46e3-8087-2357ca1076a8: 
	TextField_5850eda7-a230-40c8-a4e6-dbe0ccb0f6b4: 
	TextField_df35589c-8a83-4200-9691-61ef46c6a830: 
	TextField_a84c2b68-b941-4541-9789-70e49a530055: 
	TextField_57690904-b061-46da-8428-c9502fa805f0: 
	TextField_e16479aa-b249-4754-a53a-4b590be203dd: 
	TextField_0a5fb80f-6c7d-49e8-9c1b-990652e46716: 
	TextField_8409575d-578b-4712-992a-8dc8a77030aa: 
	TextField_5f9652f2-f8ba-4307-a7c8-c3302195d4c0: 
	RadioButton46: Off
	TextFieldMulti: 
	TextFieldMulti_1bdf2456-447b-4d3b-ace8-f7e953efd632: 
	TextFieldMulti_ff9121f7-24b8-4d0f-b59b-eb8d280dc9dc: 


