Installatie- en instructiebewijs
(Gelieve het origineel terug te sturen naar ROTEX)

ROTEX Heating Systems GmbH geeft de
eindklant de garantie voor materiaal- en fabrikatiefouten in overeenstemming met de garantiebepalingen (zie achterzijde). Men heeft
pas aanspraak op de garantie wanneer het
apparaat volgens de voorschriften door een
vakdeskundige onderneming werd geïnstalleerd en in bedrijf gebracht. Zorg dat uw installatiefirma dit schriftelijk bevestigt op dit
instructiebewijs.

Buitenapparaatgegevens ROTEX HPSU/HPU (typeplaatje*)
Model/-type

______________ Productienummer ______________

(onder ROTEX-logo)

(MFG-nr.)

Binnenapparaatgegevens 1) ROTEX HPSU/HPU (typeplaatje*)
Model/-type

______________ Productienummer ______________

(onder ROTEX-logo)

(MFG-nr.)

Koper

Installatiesoort

 alleen verwarmen

 verwarmen+
koelen3)

 warmwaterbereiding

Koudecircuit
Buiteninstallatie

 hoger

 lager dan binnenapparaat

Hoogteverschil binnen-/buitentoestel

________ m

Leidinglengte binnen-/buitentoestel

________ m

Aantal oliestuwbochten

________ stuks

Met stikstof gesoldeerd
Controle op lekkage

 ja
 ja
 ja

Testdruk

________ bar

Testtijd

________ h

Testmedium

___________________

Afvoertijd

________ h

Koelmiddelvulhoeveelheid R410A

________ kg (totaal)

Vulhoeveelheid op etiket aangegeven

 ja

 neen

 ja
 ja
 ja
 ja
 ja

 neen
 neen
 neen
 neen
 neen

Condenskuip geïnstalleerd
(bij verwarmen + koelen) 1)2)3)

 ja

 neen

Condenswaterafvoer aanwezig 1)3)

 ja
 ja
 ja
 ja

 neen
 neen
 neen
 neen

Buisleidingen thermisch geïsoleerd

 neen
 neen
 neen

Plaatsing buitentoestel

Naam

__________________________________________

Straat

__________________________________________

Postbus

__________ Wpl. __________________________

Telefoon

__________________________________________

Ik heb de bedieningsinstructies gelezen. Ik heb ook de gebruiksaanwijzingen en het gebruikshandboek ontvangen.

Windbescherming aanwezig
Buitenapparaat >30 cm boven de grond
Condenswater kan vrij afvloeien
Buitenapparaat waterpas gemonteerd
Trillingsdemper gemonteerd

Handtekening klant

ROTEX raadt u aan om voor de werkzekerheid van uw verwarmingsinstallatie een onderhoudscontract af te sluiten, en de uitgevoerde
onderhoudswerken en gemeten waarden in het gebruikshandboek
te laten noteren.
De installatiesituatie op het moment van indienststelling en de ingestelde waarden in de volgende tabellen invoeren.

Extra verwarming ontlucht
Regeling ingesteld
Tijdschakelingsfunctie ingesteld
(*extra blad invullen!)
Kamergrootte 1)4)

________ m3

Installatiefirma
Naam

__________________________________________

Overige componenten

Straat

__________________________________________

Kamerthermostaat (kabel)

Postbus

__________ Wpl. __________________________

Radiogestuurde kamerthermostaat

Telefoon

__________________________________________

Kamerregelaar RoCon U1

Het voorgestelde apparaat werd op _____________ volgens de
voorschriften geïnstalleerd en aan de klant opgeleverd.

 ja
 ja
 ja
 ja

 neen
 neen
 neen
 neen

 ja
 ja
Booster-heater geïnstalleerd 2:
 ja
Backup-heater geïnstalleerd
 ja
Retourtemperatuurbegrenzing (RLB) gemon-  ja

 neen
 neen
 neen
 neen
 neen

ROTEX Solaris geïnstalleerd
(*extra blad invullen!)
Sol-Pac geïnstalleerd

Overstroomklep gemonteerd 2)

Stempel en handtekening van de installateur

Indienststellingsfirma

teerd 2)3)8)

Naam

__________________________________________

Straat

__________________________________________

Postbus

__________ Wpl. __________________________

Bevestiging door voltooide isolatiebeschermingsmeting is aanwezig 5)

 ja

 neen

Telefoon

__________________________________________

Afgeven van documentatie aan beheerder 6)

 ja
 ja

 neen
 neen

Het voorgestelde apparaat werd op _____________ door ons volgens de voorschriften in bedrijf gesteld en aan de klant opgeleverd.

Documentatie

Instructie beheerder/personeel 7)

Overige opmerkingen

Stempel en handtekening van de inbedrijfstellingsfirma

*
1)2)3)4)5)6)7)8)

Positie s. Installatiehandleiding
Verklaringen zie achterzijde.
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Montage binnenapparaat

ROTEX raadt u aan om voor de regelmatige zorg en onderhoud van
het apparaat een onderhoudscontract af te sluiten, en de uitgevoerde onderhoudswerken en gemeten waarden in het onderhoudsprotocol te laten noteren.

Verklaringen
1) Niet bij HPSU monobloc
2) Niet bij HPSU compact en niet bij HPSU/HPU hitemp
3) Niet bij HPSU/HPU hitemp
4) De ruimte, waarin het binnentoestel is geplaatst, moet een minimaal
volume hebben.
Dit kan m.b.v. onderstaande formule worden berekend: Min. ruimtevolume in m³ = totaal vulvolume R410A in kg/0,3 kg/m³
5) Tijdens de inbedrijfstelling van de elektrische aansluiting is een isolatiewaardemeting noodzakelijk.
Dit moet door een elektricien uitgevoerd en vastgelegd worden.
6) De documentatie bestaat uit:
● Gebruiksaanwijzing / bedieningshandleiding
● Bedrijfshandboek

8) Alleen nodig bij zonne-energie-toepassingen of bivalente installaties.

Garantiebepalingen
De wettelijke garantievoorwaarden zijn geldig. Onze hiernaast geldende
garantievoorwaarden vindt u op het Internet op de site van uw verkooppartner.

Gegevensbeschermingsclausule
Alle ondertekenaars en ontvangers van dit formulier verbinden zich ertoe de persoonlijke gegevens hierin niet door te geven aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming.

Kopie
Origineel:

--> ROTEX

1. Doorslag:

--> klant

2. Doorslag:

--> installatiefirma

3. Doorslag

--> inbedrijfstellingsfirma
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7) De gebruiker werd ingelicht omtrent de documentatieverplichting
t.a.v. het jaarlijkse onderhoud en het bewijs van bijgevulde koelmiddelen overeenkomstig de F-gasbepaling (EG) nr. 842/2006.

