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Beüzemelés
FIGYELEM
A beüzemelést csak szakképzett személy végezheti.

VIGYÁZAT
Az előzetes elektromos rendszerbeli ellenőrzéseket,
például a földelés folyamatosságának, a polaritásnak, a
földelés ellenállásának, a zárlatosságnak az ellenőrzését
hozzáértő személy végezze el egy megfelelő tesztmérővel.

MEGJEGYZÉS
Szerelési kézikönyv / Szerelői referencia-útmutató. Ez
az általános beüzemelési ellenőrzőlista a beüzemelés és a
felhasználónak történő átadás során útmutatóként vagy
jelentési sablonként használható.

Részletesebb beüzemelési információkat a szerelési
kézikönyvben vagy a referencia útmutató a beszereléshez
és a használathoz kiadványban talál.



Telepítette Beüzemelte
Vállalat Vállalat
Kapcsolattartó Név
Telefonszám Telefonszám
E-mail cím E-mail cím
Dátum Dátum

Ügyfél
Név
Utca – házszám
Irányítószám – város
Ország
Telefonszám
E-mail cím

Telepítés
Kültéri egység: Hűtőközeg típusa
Modellnév Normál tömeg kg
Sorozatszám Járulékos tömeg kg
Gyártási dátum Teljes tömeg kg
Szoftververzió

(ez eltér a a gyári beállítástól)

Teljes csőhossz m

Magasságkülönbség kültéri és beltéri hűtőközegcsövek között m

1. beltéri egység 2. beltéri egység 3. beltéri egység DHW tartály
Modellnév
Sorozatszám
Gyártási dátum
Opciók (vezérlők, …)
Szoftververzió

(ez eltér a a gyári beállítástól)

Referencia telepítés Egyéb lehetőségek:
Jegyzőkönyv helye

Módosított beállítások (helyszíni beállítás)
Megjegyzés:  Összes módosított beállítás hozzáadása.
Az egységen módosítva: Módosított beállítás:
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Biztonság / utolsó kockázatelemzés
Megjegyzés:  Mielőtt folytatná, győződjön meg arról, hogy minden biztonsági intézkedést megtett. Ha nem tette meg, NE kezdje el a beüzemelést. Végezze el az utolsó kockázatelemzést az
alábbi tételeken.

Biztonságos hozzáférés a telepítéshez Potenciális biztonsági kockázatok általános ellenőrzése
Zárt munkaterület Vészkijáratok
Magaslati munkavégzés óvintézkedései Kötelező egyéni védőfelszerelés elérhetősége
Villamossági óvintézkedések Nincs hűtőközeg-szivárgás

Villamossági rendszer
Tápfeszültség (áramellátás) V Kábelválasztás (típus és méret):

Kültéri egység mm2

Működési ellenőrzés elvégezve: Beltéri egység mm2

Az összes elektromos csatlakozó érintkezése megfelelő
Kültéri egység DHW tartály

Maradékárammal működő eszköz típus: Maradékárammal működő
eszköz

típus:

Biztosíték besorolás: Biztosíték besorolás:
Áramköri megszakító típus: Áramköri megszakító típus:

Beüzemelés előtt
Megjegyzés:  A teljes beüzemelést a szerelői referencia-útmutató szerint kell elvégezni. Ha NEM, akkor NE végezze el a beüzemelést, előbb oldja meg az összes fennálló problémát.

A kültéri és a beltéri egység megfelelően fel van szerelve? Igen Nem
A kültéri egység védve van a hóeséstől és a fagytól (hideg éghajlaton)? Igen Nem Nem

alkalmazható
A kültéri egység védve van az erős széltől (megfelelő esetben)? Igen Nem Nem

alkalmazható
A kültéri egység védve van a sós tengeri széltől (megfelelő esetben)? Igen Nem Nem

alkalmazható
Elegendő teret biztosítottak a szereléshez és szellőzéshez az egység körül? Igen Nem
Látható korrózió/oxidáció? Igen Nem
Minden címke megtalálható és megfelel a berendezésnek? Igen Nem

Nincs sérült részegység vagy összenyomott cső a beltéri vagy a kültéri egység belsejében? Igen Nem
A beltéri és a kültéri egység ventilátora szabadon forog? Igen Nem
A levegőbemenet és kimenet NINCS elzáródva? Igen Nem
A kültéri és a beltéri egységből akadálytalanul távozik a kondenzvíz? Igen Nem

Minden elzárószelep ki van nyitva az üzemeltetés előtt? Igen Nem
A csővezetékek megfelelően szigetelve vannak? Igen Nem
A hűtőközegcső a szerelési kézikönyv szerint lett beszerelve? Igen Nem
A fluortartalmú, üvegházhatást okozó gázok címkéje megfelelően ki van töltve? Igen Nem

Az elektromos rendszer a szerelési kézikönyv szerint lett beszerelve? Igen Nem
A rendszer megfelelően van földelve? Igen Nem
A tápvezetékek mérete megfelel az előírásnak? Igen Nem
A biztosítékok és kismegszakítók a szerelési kézikönyv szerint lettek beszerelve? Igen Nem
A kültéri és a beltéri egység közötti az összes vezérlőkábel be van kötve? Igen Nem
Az összes elektromos szerelvény rendben van? Igen Nem
Az érzékelők és termisztorok pozíciója megfelelő? Igen Nem
A kültéri egység PCB-panelén a felfüggesztő csatlakozó el van távolítva a Sky Air beltéri egség csatlakoztatásához? (ha alkalmazható) Igen Nem Nem

alkalmazható
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Próbaüzem
Megjegyzés: Végezze el a próbaüzemeltetést a csatlakoztatott egységhez mellékelt szerelési kézikönyv utasításai szerint, majd ellenőrizze az alábbi tételeket

1. beltéri egység 2. beltéri egység 3. beltéri egység DHW tartály
Beltéri egység ventilátora szabadon forog OK Nem OK OK Nem OK OK Nem OK
A légterelő szárnyak és lamellák megfelelően
működnek (ha alkalmazható)

OK Nem OK OK Nem OK OK Nem OK

WLAN adapter csatlakozás (ha alkalmazható) OK Nem OK OK Nem OK OK Nem OK OK Nem OK
Kültéri egység

Kültéri egység ventilátora szabadon forog OK Nem OK
Rendszer

Rendellenes zaj Igen Nem
Vannak hibakódok? Igen Nem Ha igen, írja le a hibakódokat

Működési ellenőrzés
Megjegyzés: Opcionális (csak tanúsított szervizmérnököknek)

Kültéri levegőhőmérséklet °C

1. beltéri egység 2. beltéri egység 3. beltéri egység
Üzemmód
Célhőmérséklet °C
Beltéri levegő hőmérséklete °C
Kültéri levegő hőmérséklete °C
Szobai termisztor °C
Beltéri hőcserélő termisztora °C
Gázcső termisztora °C
Folyadékcső termisztora °C

DHW tartály
DHW hőmérséklet a tartály
próbaüzemelése előtt

°C

DHW hőmérséklet a tartály
próbaüzemelése után

°C

Hűtőközeg hőmérséklete °C
Kültéri egység

Beltéri levegő hőmérséklete °C Kültéri hőcserélő termisztora °C
Kültéri levegő hőmérséklete °C A kilépő cső termisztora °C

Gázcső nyomása bar Folyadékcső nyomása bar
L1 (A) L2 (A) L3 (A)

Kompresszor adat
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Általános eredmény
Az egység működésre kész?

Igen
Nem (alább írja le az okot)

A beüzemelés alatt nem javított hibák:

A megmaradt hibák javításához szükséges intézkedések:

Ügyfél neve és aláírása A beüzemelész végző személy neve és aláírása
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