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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.



Instalace Uvedení do provozu
Společnost Společnost
Kontaktní osoba Název
Telefonní číslo Telefonní číslo
E-mailová adresa E-mailová adresa
Datum Datum

Klient
Název
Ulice, č.
PSČ a město
Země
Telefonní číslo
E-mailová adresa

Instalace
Venkovní jednotka: Typ chladiva
Název modelu Standardní hmotnost kg
Sériové číslo Dodatečná hmotnost kg
Datum výroby Celková hmotnost kg
Verze softwaru

(pokud se liší od továrního
nastavení)

Celková délka potrubí m

Potrubí chladiva s nejvyšším rozdílem venkovní – vnitřní m

Vnitřní jednotka 1 Vnitřní jednotka 2 Vnitřní jednotka 3 Nádrž TUV
Název modelu
Sériové číslo
Datum výroby
Možnosti (řídicí jednotky, …)
Verze softwaru

(pokud se liší od továrního
nastavení)

Referenční instalace Další možnosti:
Umístění provozního deníku

Změněné nastavení (nastavení pole)
Poznámka:  Přidejte všechna změněná nastavení.
Změněno na jednotce: Změněná nastavení:
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Analýza bezpečnosti / poslední analýza rizik
Poznámka:  Než budete pokračovat, zkontrolujte, zda jsou přijata všechna požadovaná bezpečnostní opatření. Pokud tomu tak není, NEZAČÍNEJTE uvedení do provozu. Proveďte poslední
analýzu rizik pro následující položky.

Bezpečný přístup k instalaci Obecná kontrola možných bezpečnostních rizik
Uzavřené pracoviště Nouzové východy
Bezpečnostní opatření pro práci ve výškách Přítomnost nezbytných osobních ochranných pomůcek
Bezpečnostní opatření při nebezpečí úrazu elektrickým proudem Žádný únik chladiva

Elektrický systém
Síťové napětí (napájecí zdroj) V Průřez kabelu (typ a velikost):

Venkovní jednotka mm2

Kontrola funkce provedena dne: Vnitřní jednotka mm2

Všechna elektrická zapojení jsou v dobrém kontaktu
Venkovní jednotka Nádrž TUV

Proudový chránič (RCD) typ: Proudový chránič (RCD) typ:
Pojistka jmenovitá hodnota: Pojistka jmenovitá hodnota:
Jistič typ: Jistič typ:

Předběžné uvedení do provozu
Poznámka:  Úplná instalace musí být provedena v souladu s referenční příručkou instalačního programu. Pokud tomu tak NENÍ, NEUVÁDĚJTE zařízení do provozu a vyřešte nejprve
všechny otevřené otázky.

Jsou venkovní a vnitřní jednotka správně namontovány? Ano Ne
Je venkovní jednotka chráněna proti sněžení a mrazu (v chladném podnebí, je-li k dispozici)? Ano Ne Nepoužito
Je venkovní jednotka chráněna proti silnému větru (je-li k dispozici)? Ano Ne Nepoužito
Je venkovní jednotka chráněna proti přímému mořskému větru (je-li k dispozici)? Ano Ne Nepoužito
Zajistěte dostatečný prostor kolem vnitřní/venkovní jednotky pro účely údržby a cirkulaci vzduchu. Ano Ne
Není přítomna koroze/oxidace? Ano Ne
Jsou všechny štítky přítomny a shodují se s jednotkou? Ano Ne

Nejsou zde žádné poškozené součásti nebo zmáčknuté trubky uvnitř vnitřní a venkovní jednotky? Ano Ne
Může se ventilátor vnitřní a venkovní jednotky volně otáčet? Ano Ne
NENÍ vstup nebo výstup vzduchu zablokovaný? Ano Ne
Probíhá odvodnění venkovní jednotky a vnitřních jednotek hladce? Ano Ne

Jsou všechny uzavírací ventily otevřeny před uvedením do provozu? Ano Ne
Je potrubí správně izolováno? Ano Ne
Je potrubí chladiva instalováno v souladu s instalačními příručkami? Ano Ne
Je štítek o fluorovaných skleníkových plynech vyplněn správně? Ano Ne

Je elektrický systém instalovaný v souladu s instalačními příručkami? Ano Ne
Je systém řádně uzemněn? Ano Ne
Odpovídají napájecí kabeláž specifikacím? Ano Ne
Jsou pojistky a jističe instalovány v souladu s instalačními příručkami? Ano Ne
Jsou veškeré řídící kabelové spoje mezi vnitřní a venkovní jednotkou dokončeny? Ano Ne
Jsou všechny elektronické součásti v pořádku? Ano Ne
Je poloha snímačů a termistorů správná? Ano Ne
Je zavěšený konektor na desce tištěných spojů venkovní jednotky odstraněn pro připojení k vnitřní jednotce Sky Air? (je-li použito) Ano Ne Nepoužito
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Testovací provoz
Poznámka: Proveďte testovací provoz podle pokynů v instalačních příručkách připojených jednotek a poté zkontrolujte níže uvedené položky

Vnitřní jednotka 1 Vnitřní jednotka 2 Vnitřní jednotka 3 Nádrž TUV
Ventilátor vnitřní jednotky se volně otáčí OK Není OK OK Není OK OK Není OK
Žaluzie a klapky směru proudění vzduchu
pracují normálně (je-li k dispozici)

OK Není OK OK Není OK OK Není OK

Připojení adaptéru sítě WLAN (je-li k dispozici) OK Není OK OK Není OK OK Není OK OK Není OK
Venkovní jednotka

Ventilátor venkovní jednotky se volně otáčí OK Není OK
Systém

Neobvyklý hluk Ano Ne
Jsou uloženy nějaké chybové kódy? Ano Ne Pokud ano, zaznamenejte si chybové kódy

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

Teplota venkovního vzduchu °C

Vnitřní jednotka 1 Vnitřní jednotka 2 Vnitřní jednotka 3
Provozní režim
Nastavená teplota °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

Nádrž TUV
Teplota TUV před testovacím provozem
nádrže

°C

Teplota TUV potestovacím provozu nádrže °C
Teplota chladiva °C

Venkovní jednotka
Teplota vstupního vzduchu °C Termistor výměníku tepla venkovní

jednotky
°C

Teplota výstupního vzduchu °C Termistor vypouštěcího potrubí °C

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

Data kompresoru
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Celkové výsledky
Je jednotka připravena k provozu?

Ano
Ne (upřesněte níže, proč není)

Nedostatky, které nebyly zjištěny při uvedení do provozu:

Opatření, která je třeba přijmout k vyřešení zbývajících nedostatků:

Jméno a podpis klienta Jméno a podpis osoby, která provedla uvedení do provozu
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