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

ROTEX raadt u aan om voor de werkzekerheid van uw verwarmings-
installatie een onderhoudscontract af te sluiten, en de uitgevoerde 
onderhoudswerken en gemeten waarden in het gebruikshandboek 
te laten noteren. 
Gelieve de ingestelde waarden op het moment van de inbedrijfstel-
ling in de tabel aan de rechterkant in te voeren.

ROTEX Heating Systems GmbH geeft de 
eindklant de garantie voor materiaal- en fabri-
catiefouten overeenkomstig de garantiebepa-
lingen (zie onder). De garantieclaim bestaat 
enkel als het toestel zoals voorgeschreven 
door vakmensen werd geïnstalleerd en in ge-
bruik werd genomen. Zorg dat uw installatie-
firma dit schriftelijk bevestigt op dit 
instructiebewijs.

Toestelgegevens ROTEX A1 Gasverbran-
dingsketel

 Olieverbran-
dingsketel

Type ____________ Productienummer ______________

(Type en productienummer zie typeplaatje onder het ketelschakelveld)

Regeling: ____________ Productienummer ______________

Warmwaterre-
servoir: ____________

Productienummer ______________

Koper

Naam __________________________________________

Straat __________________________________________

Postbus __________ Wpl. __________________________

Telefoon __________________________________________

Ik heb de bedieningsinstructies gelezen. Ik heb ook de bedienings-
aanwijzing en het gebruikshandboek ontvangen.

Handtekening klant

Garantiebepalingen

De wettelijke garantievoorwaarden zijn geldig. Onze hiernaast geldende 
garantievoorwaarden vindt u op het Internet op de site van uw verkoop-
partner.

Installatiefirma

Naam __________________________________________

Straat __________________________________________

Postbus __________ Wpl. __________________________

Telefoon __________________________________________

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

Stempel en handtekening van de installateur

Gas-/oliebrander Inbedrijfstelling-meetprotocol

Gastype1)  Aardgas E/H  Aardgas LL/L  Vloeibaar gas

max. min.

Nominale warmtebelasting ____________ ____________ kW

Gasdoorzet1) ____________ ____________ l/min

Inlaatdruk aan de gasklepl1) ____________ ____________ mbar

Sproeier2) __________________________

Oliedruk2) __________________________ bar

CO2 ____________ ____________ %

O2 ____________ ____________ %

CO ____________ ____________ ppm

Roetcijfer2) __________________________

Schoorsteentrek ____________ ____________ mbar

Temp. in de uitlaatleiding ____________ ____________ °C

CO2 de toegevoegde lucht ____________ ____________ %

Temp. toegevoegde lucht ____________ ____________ °C

Andere ________________________________
________________________________

1) enkel voor gas
2) enkel voor olie

Gegevensbeschermingsclausule

Alle ondertekenaars en ontvangers van dit formulier verbinden zich er-
toe de persoonlijke gegevens hierin niet door te geven aan derden zon-
der uitdrukkelijke toestemming.

Kopie

Origineel: --> ROTEX

1. Doorslag: --> klant

2. Doorslag: --> installatiefirma
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ROTEX producten verdeeld in België door:
Daikin Belux - Wavre
Avenue Franklin 1B
1300 Wavre
Tel. 
Fax 
e-mail  info@daikin.be

+32 (0)10 23 72 23 
+32 (0)10 24 49 10

Sales office Daikin Belux - Gent
Tel. +32 (0)9 244 66 44 

Sales office Daikin Belux - Herentals 
Tel. +32 (0)14 28 23 30 




