Doklad o instalaci a zaškolení
(Originál zašlete prosím do společnosti ROTEX)

ROTEX Heating Systems GmbH přebírá vůči
koncovému zákazníkovi záruku za chyby
materiálu a výroby, dle záručních podmínek
(viz zadní strana). Nároky ze záruky existují
pouze tehdy, je-li zařízení řádně nainstalováno a uvedeno do provozu odbornou firmou.
Nechte si toto, prosím, písemně potvrdit od
vaší montážní společnosti na tento doklad o
zaškolení.

Druh zařízení

 pouze topení

 topení+chlazení 3)

 příprava teplé vody

Chladicí okruh
Venkovní zařízení

 vyšší

 nižší než vnit. zař.

Výškový rozdíl vnitřního/vnějšího zař.

________ m

Délka vedení vnitřního/vnějšího zař.

________ m

Počet zved. obl. oleje

________ kusů

Data venkovního zařízení ROTEX HPSU/HPU (typový štítek*)

Letováno v dusíku

Model/typ

Zkouška těsnosti

 ano  ne
 ano  ne
 ano  ne

Zkuš. tlak

________ bar

Zkuš. doba

________ h

Zkuš. médium

___________________

Evak. doba

________ h

Plnicí množ. chladiva R410A

________ kg (celkově)

Plnicí množ. zaps. na etiketě

 ano  ne

______________ Výrobní číslo

(pod logem ROTEX)

______________

(č. MFG)

Data vnitřního zařízení 1) ROTEX HPSU/HPU (typový štítek*)
Model/typ

______________ Výrobní číslo

(pod logem ROTEX)

______________

(č. MFG)

Kupující

Potrubí tepelně izol.

Instalace vnějšího zařízení

Jméno

__________________________________________

Ulice

__________________________________________

PSČ

__________ Mís. __________________________

Telefon

__________________________________________

Byl jsem zaškolen do obsluhy. Obdržel jsem provozní návod a příručku.

Je zde ochrana pr. větru
Vněj. zař. >30 cm nad podlahou
Kondenzát může volně odtékat
Vnější zař. namont. vodorovně
Namont. tlumič kmitů

 ano
 ano
 ano
 ano
 ano

 ne
 ne
 ne
 ne
 ne

Montáž vnitř. zařízení

ROTEX doporučuje, pro provozní bezpečnost vašeho topného zařízení, uzavřít servisní smlouvu, jakož i zapisovat prováděné servisní
práce a zjištěné naměřené hodnoty do provozní příručky.
Situace v rámci uvádění zařízení do provozu a nastavené hodnoty
zapisujte prosím do následujících tabulek.

Montážní firma

Instalována nádr. s kond.
(u topení+ chlazení) 1)2)3)

 ano  ne

Je zde odtok kondenzátu 1)3)

 ano
 ano
 ano
 ano

Příd. topení odvzdušněno
Regulace nastavena
Funkce spín. času nastavena
(*Vyplňte příd. list!)
Velikost místnosti 1)4)

Jméno

__________________________________________

Ostatní komponenty

Ulice

__________________________________________

Pokoj. termostat (kabel)

PSČ

__________ Mís. __________________________

Rad. termostat

Telefon

__________________________________________

Pokoj. regulátor RoCon U1

Uvedené zařízení bylo námi dne _______________ řádně nainstalováno a předáno zákazníkovi.

ROTEX Solaris instalován
(*Vyplňte příd. list!)
Sol-Pac instalován
Přepad. ventil namontován2)
Booster-heater instalován

Razítko a podpis montážní firmy

Backup-heater instalován

Firma uvádějící zařízení do provozu

Namont. omezení tepl. zpět. chodu
(RLB)2)3)8)

 ne
 ne
 ne
 ne

________ m3

 ano
 ano
 ano
 ano

 ne
 ne
 ne
 ne

 ano
 ano
 ano
 ano
 ano

 ne
 ne
 ne
 ne
 ne

Jméno

__________________________________________

Ulice

__________________________________________

PSČ

__________ Mís. __________________________

Je k dispozici potvrz. o provedení měření
izolace 5)

 ano  ne

Telefon

__________________________________________

Předání dokumentace provozovateli 6)

 ano  ne
 ano  ne

Uvedené zařízení bylo námi dne _______________ řádně uvedeno
do provozu a předáno zákazníkovi.

Dokumentace

Zaškolení provoz./personálu 7)

Další poznámky

Razítko a podpis montážní firmy

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

Poloha viz Návod k instalaci
Vysvětlivky viz zadní strana.
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Podpis zákazníka

ROTEX doporučuje, pro pravidelnou péči a servis vašeho zařízení,
uzavřít servisní smlouvu, jakož i zapisovat prováděné servisní práce
a zjištěné naměřené hodnoty do servisního protokolu.

Vysvětlivky
1) Ne u HPSU monobloc
2) Ne u HPSU compact a ne u HPSU/HPU hitemp
3) Ne u HPSU/HPU hitemp
4) Prostor, kde je instalováno vnitřní zař., musí vykazovat minimální
objem prostoru.
Ten je možné vypočítat tímto vzorcem: Min. objem prostoru v
m³ = celk. plnicí množ. R410A v kg / 0,3 kg/m³
5) Při uvádění do provozu elektr. přípojky je třeba měření ochrany izolace.
To musí provést odborný elektrikář a zdokumentovat.
6) Dokumentace se skládá z:
● Provoz. návodu / návodu k obsluze
● Návod k obsluze
7) Provozovatel by informován o povinnosti dokumentace z hlediska
každoroční údržby a doložení plnicích množství chladiva dle vyhlášky o fluorisovaných plynech (ES) č. 842/2006.

Záruční podmínky
V zásadě platí zákonné záruční podmínky. Naše záruční podmínky
mimo tento rámec najdete na internetu na následujících adresách:
www.daikin.cz > Právní upozornění (Upozornění právní povahy

Dodatek o ochraně dat
Všichni zde podepsaní a příjemci tohoto formuláře se zavazují, nepředávat zde uvedené osobní údaje bez výslovného souhlasu, třetím osobám.

Kopie
Originál:

--> ROTEX

1. Kopie:

--> Zákazník

2. Kopie:

--> Montážní firma

3. Kopie

--> Firma uvád. do provozu
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8) Třeba pouze u solárních aplikací nebo u bivalentních zařízení.

