
Uvedenie do prevádzky

14P682906-1 – 2022.01

Uvedenie do prevádzky
VAROVANIE
Uvedenie do prevádzky smú vykonávať len kvalifikované
osoby.

UPOZORNENIE
Kompetentná osoby musí pomocou vhodného skúšacieho
prístroja vykonať predbežné skúšky elektrického systému,
ako je ochranné uzemnenie, polarita, uzemňovací odpor a
krátke spojenie.

POZNÁMKA
Návod na inštaláciu / Referenčná príručka inštalatéra.
Tento všeobecný kontrolný zoznam uvedenia do
prevádzky je možné použiť ako usmernenie a šablónu
hlásenia počas uvedenia do prevádzky a odovzdania
používateľovi.

Viac podrobných pokynov k uvedeniu do prevádzky
nájdete v návode na inštaláciu a v referenčnej príručke
inštalatéra.



Inštalácia Uvedenie do prevádzky
Spoločnosť Spoločnosť
Kontaktná osoba Meno
Telefónne číslo Telefónne číslo
Emailová adresa Emailová adresa
Dátum Dátum

Klient
Meno
Ulica č.
PSČ – Mesto
Štát
Telefónne číslo
Emailová adresa

Inštalácia
Vonkajšia jednotka: Typ chladiva
Názov modelu Štandardná hmotnosť kg
Sériové číslo Prídavná hmotnosť kg
Dátum výroby Celková hmotnosť kg
Verzia softvéru

(ak sa líši od nastavenia z výroby)

Celková dĺžka potrubia m

Maximálny výškový rozdiel potrubia s chladivom vonkajšia-
vnútorná jednotka

m

Vnútorná jednotka 1 Vnútorná jednotka 2 Vnútorná jednotka 3 Nádrž na teplú vodu pre
domácnosť

Názov modelu
Sériové číslo
Dátum výroby
Nadštandardná výbava (ovládače,
…)
Verzia softvéru

(ak sa líši od nastavenia z výroby)

Referenčná inštalácia Iné možnosti:
Umiestnenie záznamníka

Zmenené nastavenie (nastavenie na mieste inštalácie)
Poznámka:  Pridať všetky zmenené nastavenia.
Zmenené na jednotke: Zmenené nastavenie:
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Bezpečnosť / posledná minúta analýza rizika
Poznámka:  Pred pokračovaním sa uistite, že sú vykonané všetky požadované bezpečnostné opatrenia. Ak nie, NEZAČÍNAJTE s uvedením do prevádzky. Vykonajte analýzu rizika na
poslednú chvíľu na nasledovných položkách.

Bezpečný prístup k inštalácii Všeobecná kontrola možných bezpečnostných ohrození
Uzavreté pracovisko Núdzové východy
Preventívne opatrenia pri práci vo výškach Prítomnosť potrebných osobných ochranných pomôcok
Preventívne opatrenia v prípade elektrického nebezpečenstva Žiadny únik chladiva

Elektrický systém
Napájacie napätie (elektrické napájanie) V Prierez kábla (typ a veľkosť):

Vonkajšia jednotka mm2

Kontrola prevádzky vykonaná: Vnútorná jednotka mm2

Všetky elektrické spojenia vytvárajú dobrý kontakt
Vonkajšia jednotka Nádrž na TÚV

Prúdový chránič typ: Prúdový chránič typ:
Poistka hodnota kontaktov: Poistka hodnota kontaktov:
Obvodový istič typ: Obvodový istič typ:

Pred uvedením do prevádzky
Poznámka:  Plnú inštaláciu je potrebné vykonať v súlade s referenčnou príručkou inštalatéra. Ak NIE, NEVYKONAJTE uvedenie do prevádzky a najprv vyriešte všetky otvorené otázky.

Sú vonkajšia a vnútorná jednotka správne namontované? Áno Nie
Vonkajšia jednotka je chránená proti sneženiu a zamrznutiu (v chladnom podnebí, ak je to použiteľné)? Áno Nie Nepoužiteľné
Vonkajšia jednotka je chránená proti silnému vetru (ak je to použiteľné)? Áno Nie Nepoužiteľné
Vonkajšia jednotka je chránená proti priamemu vetru od mora (ak je to použiteľné)? Áno Nie Nepoužiteľné
Je okolo vonkajšej/vnútornej jednotky dostatočný priestor na vykonávanie servisu a na zabezpečenie obehu vzduchu? Áno Nie
Nie je prítomná žiadna korózia/oxidácia? Áno Nie
Sú všetky štítky prítomné a platia pre danú jednotku? Áno Nie

Vo vnútri vnútornej a vonkajšej jednotky sa nenachádzajú žiadne poškodené súčasti ani stlačené potrubia? Áno Nie
Môže sa ventilátor vnútornej a vonkajšej jednotky otáčať voľne? Áno Nie
Vstup a výstup vzduchu NIE je zablokovaný? Áno Nie
Vypúšťanie z vonkajšej a vnútornej jednotky vyteká hladko? Áno Nie

Sú pred spustením prevádzky všetky uzatváracie ventily otvorené? Áno Nie
Je potrubie správne izolované? Áno Nie
Je potrubie chladiva nainštalované podľa návodov na inštaláciu? Áno Nie
Je nálepka s informáciami o fluoračných skleníkových plynoch vyplnená správne? Áno Nie

Je elektrický systém nainštalovaný podľa návodov na inštaláciu? Áno Nie
Je systém správne uzemnený? Áno Nie
Je zapojenie elektrického napájania prevedené podľa špecifikácií? Áno Nie
Sú poistky, obvodové ističe nainštalované podľa návodov na inštaláciu? Áno Nie
Sú všetky prípojky riadiaceho vedenia medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou ukončené? Áno Nie
Sú všetky elektronické komponenty v poriadku? Áno Nie
Je poloha snímačov a termistorov správna? Áno Nie
Je závesný konektor na karte PCB vonkajšej jednotky odobratý pre spojenie s vnútornou jednotkou Sky Air? (ak sa používa) Áno Nie Nepoužiteľné
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Skúšobná prevádzka
Poznámka: Vykonajte skúšobnú prevádzku podľa pokynov v návodoch na inštaláciu pripojených jednotiek a potom skontrolujte nižšie uvedené položky

Vnútorná jednotka 1 Vnútorná jednotka 2 Vnútorná jednotka 3 Nádrž na TÚV
Ventilátor vnútornej jednotky sa voľne otáča OK Nie je OK OK Nie je OK OK Nie je OK
Žalúzie a klapky smeru prúdenia vzduchu
fungujú normálne (ak sa používajú)

OK Nie je OK OK Nie je OK OK Nie je OK

Prípojka adaptéra WLAN (ak je použiteľný) OK Nie je OK OK Nie je OK OK Nie je OK OK Nie je OK
Vonkajšia jednotka

Ventilátor vonkajšej jednotky sa voľne otáča OK Nie je OK
Systém

Nenormálny hluk Áno Nie
Existujú nejaké kódy chýb? Áno Nie Ak áno, kódy chýb zapíšte

Kontrola prevádzky
Poznámka: Voliteľne (iba pre servisných technikov s osvedčením)

Teplota vonkajšieho vzduchu °C

Vnútorná jednotka 1 Vnútorná jednotka 2 Vnútorná jednotka 3
Režim prevádzky
Nastavená teplota °C
Teplota privádzaného vzduchu °C
Teplota odvádzaného vzduchu °C
Izbový termistor °C
Termistor vnútorného výmenníka tepla °C
Termistor plynového potrubia °C
Termistor kvapalinového potrubia °C

Nádrž na TÚV
Teplota TÚV pred skúšobnou prevádzkou
nádrže

°C

Teplota TÚV po skúšobnej prevádzke
nádrže

°C

Teplota chladiva °C
Vonkajšia jednotka

Teplota privádzaného vzduchu °C Termistor vonkajšieho výmenníka tepla °C
Teplota odvádzaného vzduchu °C Termistor výstupného potrubia °C

Tlak plynového potrubia barov Tlak kvapalinového potrubia barov
L1 (A) L2 (A) L3 (A)

Dátum kompresora
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Celkový výsledok
Je jednotka pripravená na prevádzku?

Áno
Nie (uveďte nižšie, prečo nie)

Nedostatky, ktoré neboli odstránené počas uvedenia do prevádzky:

Opatrenia, ktoré je potrebné vykonať, aby sa vyriešili zvyšné nedostatky:

Meno a podpis klienta Meno a podpis osoby, ktorá vykonala uvedenie do prevádzky
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Verantwortung für Energie und Umwelt
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