Voor de eigenaar

GCU compact
Bedrijfshandboek

Typen
GCU compact 315
GCU compact 320
GCU compact 515
GCU compact 520
GCU compact 524
GCU compact 528
BE, NL
Uitgave 09/2017

GCU compact 315 Biv
GCU compact 320 Biv
GCU compact 515 Biv
GCU compact 520 Biv
GCU compact 524 Biv
GCU compact 528 Biv

1 x Garantie, installatiegegevens
1

Garantie, installatiegegevens

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

Toesteltype en instelling
1 - HR-keteltype

Om uw verwarming permanent veilig en effectief te kunnen gebruiken, is de periodieke inspectie en onderhoud van essentieel
belang.

2 - Nominale warmteafgifte

Om de volledige garantieaanspraak te kunnen behouden, bent u
verplicht om het apparaat te gebruiken / verwarmingsysteem
uitsluitend volgens het beoogd gebruik te gebruiken en de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden die in de technische documentatie van het product zijn beschreven binnen de gestelde
termijnen uit te voeren. Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het toestel/verwarmingssysteem moeten in dit bedrijfshandboek eenduidig worden vastgelegd.

5 - Branderbelasting min.

kW

6 - Branderbelasting max.

kW

1.2 Installatiegegevens

P=

kW

3 - Fabrikantnummer
4 - Gastype

Bij gewijzigde basisinstelling:
7 - Gastype
8 - Branderbelasting min.

kW

9 - Branderbelasting max.

kW

Datum van de eerste inbedrijfstelling

1.2.1 Eigenaar
Alle onderhouds-en reparatiewerkzaamheden aan de
branders en boilers moet worden uitgevoerd door
bevoegd personeel en opgenomen in de latere verwijzingen. Het naadloze bewijs dat de door ROTEX voorgeschreven onderhouds- en inspectiewerkzaamheden
werden uitgevoerd, is voorwaarde voor iedere aanspraak op garantie binnen de garantietermijn en mogelijke coulantie van de fabrikant.

Naam:
Firma:
Straat & huisnummer:
Postcode & plaats
Telefoon:

1.2.2 Installatie

1.2.3 Meer informatie over het verwarmingssysteem
1.

2.

Type verwarmingsoppervlakken:
Made in Germany

GCU compact

Brennwertkessel, Condensing boiler, Chaudière à condensation

kg

 Radiatoren
 Overige:

 Vloerverwarming
_________________________________

Zonne-energiesysteem geïnstalleerd:

XXXXXXXXXXXXXX

3.

XXXXXXXXXXXXXX

4.

 Ja

 Nee

Fabrikant:

_________________________________

Collectortype:

_________________________________

Aantal collectoren:

_________________________________

Collectoroppervlak totaal (m2):
Systeem:

____________________

 Drainback (drukloos)
 Druksysteem

Verdere warmtebron in het systeem:
6.
5.
8.

 Ja
Indien "Ja", welke:

9.
7.

 Nee
_____________________________

(warmtepomp, houtketel,...)
Overige opmerkingen over het verwarmingssysteem:
___________________________________

Afb. 1-1

Typeplaatje (boven) en Instellingssticker (onder)

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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2 x Bewijzen
2

Bewijzen

1. Onderhoud
Ja

Nee

1. Inspectie- en reinigingswerkzaamheden volgens de installatie- en
onderhoudshandleiding van de ROTEX Gas Combi Unit compact
volledig uitgevoerd?

Activiteiten





2. Systeemwaterdruk getest?





bar

3. Voordrukmeting bij gesloten gasklep (brander uit) uitgevoerd:





mbar

4. Instelling van de brander gecontroleerd?





Branderbelasting
vóór correctie
na correctie

5. Instelling van de brander gecorrigeerd?





min

max

min

max

mbar

mbar

mbar

mbar

– CO2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– O2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– Temperatuur in afgasleiding:

°C

°C

°C

°C

– CO2 in toevoerlucht (ringspleet):

%

%

%

%

– Temperatuur van de aangezogen lucht:

°C

°C

°C

°C

– Voordruk op de gasklep:

6. Gebreken vastgesteld? 
Gebreken verholpen? (zie reparatie-/serviceverslag pagina _____)







7. Gebruiker over aanwezige gebreken geïnformeerd?





8. Regelingsinstellingen gewijzigd?





Firmastempel/adres ﬁrma

Opmerkingen

Naam monteur in blokletters

Datum

Vastgestelde gebreken:

zie reparatie-/serviceverslag pagina _____

Handtekening monteur

2. Onderhoud
Activiteiten

Ja

Nee

1. Inspectie- en reinigingswerkzaamheden volgens de installatie- en
onderhoudshandleiding van de ROTEX Gas Combi Unit compact
volledig uitgevoerd?





2. Systeemwaterdruk getest?





bar

3. Voordrukmeting bij gesloten gasklep (brander uit) uitgevoerd:





mbar

4. Instelling van de brander gecontroleerd?









5. Instelling van de brander gecorrigeerd?

vóór correctie
min

na correctie

max

min

max

mbar

mbar

mbar

– CO2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– O2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– Temperatuur in afgasleiding:

°C

°C

°C

°C

– CO2 in toevoerlucht (ringspleet):

%

%

%

%

– Temperatuur van de aangezogen lucht:

°C

°C

°C

°C

6. Gebreken vastgesteld? 
Gebreken verholpen? (zie reparatie-/serviceverslag pagina _____)







7. Gebruiker over aanwezige gebreken geïnformeerd?





8. Regelingsinstellingen gewijzigd?
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Branderbelasting

mbar

– Voordruk op de gasklep:

Firmastempel/adres ﬁrma

Opmerkingen

Naam monteur in blokletters

Datum

Vastgestelde gebreken:

zie reparatie-/serviceverslag pagina _____

Handtekening monteur

3

2 x Bewijzen
3. Onderhoud
Activiteiten

Ja

Nee

1. Inspectie- en reinigingswerkzaamheden volgens de installatie- en
onderhoudshandleiding van de ROTEX Gas Combi Unit compact
volledig uitgevoerd?





2. Systeemwaterdruk getest?





bar

3. Voordrukmeting bij gesloten gasklep (brander uit) uitgevoerd:





mbar

4. Instelling van de brander gecontroleerd?









5. Instelling van de brander gecorrigeerd?

Branderbelasting
vóór correctie
min

na correctie

max

min

max

mbar

mbar

mbar

mbar

– CO2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– O2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– Temperatuur in afgasleiding:

°C

°C

°C

°C

– CO2 in toevoerlucht (ringspleet):

%

%

%

%

– Temperatuur van de aangezogen lucht:

°C

°C

°C

°C

– Voordruk op de gasklep:

6. Gebreken vastgesteld? 
Gebreken verholpen? (zie reparatie-/serviceverslag pagina _____)







7. Gebruiker over aanwezige gebreken geïnformeerd?





8. Regelingsinstellingen gewijzigd?





Firmastempel/adres ﬁrma

Opmerkingen

Naam monteur in blokletters

Datum

Vastgestelde gebreken:

zie reparatie-/serviceverslag pagina _____

Handtekening monteur

4. Onderhoud
Activiteiten

Ja

Nee

1. Inspectie- en reinigingswerkzaamheden volgens de installatie- en
onderhoudshandleiding van de ROTEX Gas Combi Unit compact
volledig uitgevoerd?





2. Systeemwaterdruk getest?





bar

3. Voordrukmeting bij gesloten gasklep (brander uit) uitgevoerd:





mbar

4. Instelling van de brander gecontroleerd?









5. Instelling van de brander gecorrigeerd?

vóór correctie
min

na correctie

max

min

max

mbar

mbar

mbar

– CO2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– O2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– Temperatuur in afgasleiding:

°C

°C

°C

°C

– CO2 in toevoerlucht (ringspleet):

%

%

%

%

– Temperatuur van de aangezogen lucht:

°C

°C

°C

°C

6. Gebreken vastgesteld? 
Gebreken verholpen? (zie reparatie-/serviceverslag pagina _____)







7. Gebruiker over aanwezige gebreken geïnformeerd?





8. Regelingsinstellingen gewijzigd?





4

Branderbelasting

mbar

– Voordruk op de gasklep:

Firmastempel/adres ﬁrma

Opmerkingen

Naam monteur in blokletters

Datum

Vastgestelde gebreken:

zie reparatie-/serviceverslag pagina _____

Handtekening monteur
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2 x Bewijzen
5. Onderhoud
Activiteiten

Ja

Nee

1. Inspectie- en reinigingswerkzaamheden volgens de installatie- en
onderhoudshandleiding van de ROTEX Gas Combi Unit compact
volledig uitgevoerd?





2. Systeemwaterdruk getest?





bar

3. Voordrukmeting bij gesloten gasklep (brander uit) uitgevoerd:





mbar

4. Instelling van de brander gecontroleerd?









5. Instelling van de brander gecorrigeerd?

Branderbelasting
vóór correctie
min

na correctie

max

min

max

mbar

mbar

mbar

mbar

– CO2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– O2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– Temperatuur in afgasleiding:

°C

°C

°C

°C

– CO2 in toevoerlucht (ringspleet):

%

%

%

%

– Temperatuur van de aangezogen lucht:

°C

°C

°C

°C

– Voordruk op de gasklep:

6. Gebreken vastgesteld? 
Gebreken verholpen? (zie reparatie-/serviceverslag pagina _____)







7. Gebruiker over aanwezige gebreken geïnformeerd?





8. Regelingsinstellingen gewijzigd?





Firmastempel/adres ﬁrma

Opmerkingen

Naam monteur in blokletters

Datum

Vastgestelde gebreken:

zie reparatie-/serviceverslag pagina _____

Handtekening monteur

6. Onderhoud
Activiteiten

Ja

Nee

1. Inspectie- en reinigingswerkzaamheden volgens de installatie- en
onderhoudshandleiding van de ROTEX Gas Combi Unit compact
volledig uitgevoerd?





2. Systeemwaterdruk getest?





bar

3. Voordrukmeting bij gesloten gasklep (brander uit) uitgevoerd:





mbar

4. Instelling van de brander gecontroleerd?









5. Instelling van de brander gecorrigeerd?

vóór correctie
min

na correctie

max

min

max

mbar

mbar

mbar

– CO2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– O2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– Temperatuur in afgasleiding:

°C

°C

°C

°C

– CO2 in toevoerlucht (ringspleet):

%

%

%

%

– Temperatuur van de aangezogen lucht:

°C

°C

°C

°C

6. Gebreken vastgesteld? 
Gebreken verholpen? (zie reparatie-/serviceverslag pagina _____)







7. Gebruiker over aanwezige gebreken geïnformeerd?





8. Regelingsinstellingen gewijzigd?
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Branderbelasting

mbar

– Voordruk op de gasklep:

Firmastempel/adres ﬁrma

Opmerkingen

Naam monteur in blokletters

Datum

Vastgestelde gebreken:

zie reparatie-/serviceverslag pagina _____

Handtekening monteur

5

2 x Bewijzen
7. Onderhoud
Activiteiten

Ja

Nee

1. Inspectie- en reinigingswerkzaamheden volgens de installatie- en
onderhoudshandleiding van de ROTEX Gas Combi Unit compact
volledig uitgevoerd?





2. Systeemwaterdruk getest?





bar

3. Voordrukmeting bij gesloten gasklep (brander uit) uitgevoerd:





mbar

4. Instelling van de brander gecontroleerd?









5. Instelling van de brander gecorrigeerd?

Branderbelasting
vóór correctie
min

na correctie

max

min

max

mbar

mbar

mbar

mbar

– CO2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– O2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– Temperatuur in afgasleiding:

°C

°C

°C

°C

– CO2 in toevoerlucht (ringspleet):

%

%

%

%

– Temperatuur van de aangezogen lucht:

°C

°C

°C

°C

– Voordruk op de gasklep:

6. Gebreken vastgesteld? 
Gebreken verholpen? (zie reparatie-/serviceverslag pagina _____)







7. Gebruiker over aanwezige gebreken geïnformeerd?





8. Regelingsinstellingen gewijzigd?





Firmastempel/adres ﬁrma

Opmerkingen

Naam monteur in blokletters

Datum

Vastgestelde gebreken:

zie reparatie-/serviceverslag pagina _____

Handtekening monteur

8. Onderhoud
Activiteiten

Ja

Nee

1. Inspectie- en reinigingswerkzaamheden volgens de installatie- en
onderhoudshandleiding van de ROTEX Gas Combi Unit compact
volledig uitgevoerd?





2. Systeemwaterdruk getest?





bar

3. Voordrukmeting bij gesloten gasklep (brander uit) uitgevoerd:





mbar

4. Instelling van de brander gecontroleerd?









5. Instelling van de brander gecorrigeerd?

vóór correctie
min

na correctie

max

min

max

mbar

mbar

mbar

– CO2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– O2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– Temperatuur in afgasleiding:

°C

°C

°C

°C

– CO2 in toevoerlucht (ringspleet):

%

%

%

%

– Temperatuur van de aangezogen lucht:

°C

°C

°C

°C

6. Gebreken vastgesteld? 
Gebreken verholpen? (zie reparatie-/serviceverslag pagina _____)







7. Gebruiker over aanwezige gebreken geïnformeerd?





8. Regelingsinstellingen gewijzigd?





6

Branderbelasting

mbar

– Voordruk op de gasklep:

Firmastempel/adres ﬁrma

Opmerkingen

Naam monteur in blokletters

Datum

Vastgestelde gebreken:

zie reparatie-/serviceverslag pagina _____

Handtekening monteur
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2 x Bewijzen
9. Onderhoud
Activiteiten

Ja

Nee

1. Inspectie- en reinigingswerkzaamheden volgens de installatie- en
onderhoudshandleiding van de ROTEX Gas Combi Unit compact
volledig uitgevoerd?





2. Systeemwaterdruk getest?





bar

3. Voordrukmeting bij gesloten gasklep (brander uit) uitgevoerd:





mbar

4. Instelling van de brander gecontroleerd?









5. Instelling van de brander gecorrigeerd?

Branderbelasting
vóór correctie
min

na correctie

max

min

max

mbar

mbar

mbar

mbar

– CO2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– O2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– Temperatuur in afgasleiding:

°C

°C

°C

°C

– CO2 in toevoerlucht (ringspleet):

%

%

%

%

– Temperatuur van de aangezogen lucht:

°C

°C

°C

°C

– Voordruk op de gasklep:

6. Gebreken vastgesteld? 
Gebreken verholpen? (zie reparatie-/serviceverslag pagina _____)







7. Gebruiker over aanwezige gebreken geïnformeerd?





8. Regelingsinstellingen gewijzigd?





Firmastempel/adres ﬁrma

Opmerkingen

Naam monteur in blokletters

Datum

Vastgestelde gebreken:

zie reparatie-/serviceverslag pagina _____

Handtekening monteur

10. Onderhoud
Activiteiten

Ja

Nee

1. Inspectie- en reinigingswerkzaamheden volgens de installatie- en
onderhoudshandleiding van de ROTEX Gas Combi Unit compact
volledig uitgevoerd?





2. Systeemwaterdruk getest?





bar

3. Voordrukmeting bij gesloten gasklep (brander uit) uitgevoerd:





mbar

4. Instelling van de brander gecontroleerd?









5. Instelling van de brander gecorrigeerd?

vóór correctie
min

na correctie

max

min

max

mbar

mbar

mbar

– CO2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– O2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– Temperatuur in afgasleiding:

°C

°C

°C

°C

– CO2 in toevoerlucht (ringspleet):

%

%

%

%

– Temperatuur van de aangezogen lucht:

°C

°C

°C

°C

6. Gebreken vastgesteld? 
Gebreken verholpen? (zie reparatie-/serviceverslag pagina _____)







7. Gebruiker over aanwezige gebreken geïnformeerd?





8. Regelingsinstellingen gewijzigd?
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Branderbelasting

mbar

– Voordruk op de gasklep:

Firmastempel/adres ﬁrma

Opmerkingen

Naam monteur in blokletters

Datum

Vastgestelde gebreken:

zie reparatie-/serviceverslag pagina _____

Handtekening monteur

7

2 x Bewijzen
11. Onderhoud
Activiteiten

Ja

Nee

1. Inspectie- en reinigingswerkzaamheden volgens de installatie- en
onderhoudshandleiding van de ROTEX Gas Combi Unit compact
volledig uitgevoerd?





2. Systeemwaterdruk getest?





bar

3. Voordrukmeting bij gesloten gasklep (brander uit) uitgevoerd:





mbar

4. Instelling van de brander gecontroleerd?









5. Instelling van de brander gecorrigeerd?

Branderbelasting
vóór correctie
min

na correctie

max

min

max

mbar

mbar

mbar

mbar

– CO2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– O2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– Temperatuur in afgasleiding:

°C

°C

°C

°C

– CO2 in toevoerlucht (ringspleet):

%

%

%

%

– Temperatuur van de aangezogen lucht:

°C

°C

°C

°C

– Voordruk op de gasklep:

6. Gebreken vastgesteld? 
Gebreken verholpen? (zie reparatie-/serviceverslag pagina _____)







7. Gebruiker over aanwezige gebreken geïnformeerd?





8. Regelingsinstellingen gewijzigd?





Firmastempel/adres ﬁrma

Opmerkingen

Naam monteur in blokletters

Datum

Vastgestelde gebreken:

zie reparatie-/serviceverslag pagina _____

Handtekening monteur

12. Onderhoud
Activiteiten

Ja

Nee

1. Inspectie- en reinigingswerkzaamheden volgens de installatie- en
onderhoudshandleiding van de ROTEX Gas Combi Unit compact
volledig uitgevoerd?





2. Systeemwaterdruk getest?





bar

3. Voordrukmeting bij gesloten gasklep (brander uit) uitgevoerd:





mbar

4. Instelling van de brander gecontroleerd?









5. Instelling van de brander gecorrigeerd?

vóór correctie
min

na correctie

max

min

max

mbar

mbar

mbar

– CO2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– O2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– Temperatuur in afgasleiding:

°C

°C

°C

°C

– CO2 in toevoerlucht (ringspleet):

%

%

%

%

– Temperatuur van de aangezogen lucht:

°C

°C

°C

°C

6. Gebreken vastgesteld? 
Gebreken verholpen? (zie reparatie-/serviceverslag pagina _____)







7. Gebruiker over aanwezige gebreken geïnformeerd?





8. Regelingsinstellingen gewijzigd?





8

Branderbelasting

mbar

– Voordruk op de gasklep:

Firmastempel/adres ﬁrma

Opmerkingen

Naam monteur in blokletters

Datum

Vastgestelde gebreken:

zie reparatie-/serviceverslag pagina _____

Handtekening monteur
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2 x Bewijzen
13. Onderhoud
Activiteiten

Ja

Nee

1. Inspectie- en reinigingswerkzaamheden volgens de installatie- en
onderhoudshandleiding van de ROTEX Gas Combi Unit compact
volledig uitgevoerd?





2. Systeemwaterdruk getest?





bar

3. Voordrukmeting bij gesloten gasklep (brander uit) uitgevoerd:





mbar

4. Instelling van de brander gecontroleerd?









5. Instelling van de brander gecorrigeerd?

Branderbelasting
vóór correctie
min

na correctie

max

min

max

mbar

mbar

mbar

mbar

– CO2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– O2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– Temperatuur in afgasleiding:

°C

°C

°C

°C

– CO2 in toevoerlucht (ringspleet):

%

%

%

%

– Temperatuur van de aangezogen lucht:

°C

°C

°C

°C

– Voordruk op de gasklep:

6. Gebreken vastgesteld? 
Gebreken verholpen? (zie reparatie-/serviceverslag pagina _____)







7. Gebruiker over aanwezige gebreken geïnformeerd?





8. Regelingsinstellingen gewijzigd?





Firmastempel/adres ﬁrma

Opmerkingen

Naam monteur in blokletters

Datum

Vastgestelde gebreken:

zie reparatie-/serviceverslag pagina _____

Handtekening monteur

14. Onderhoud
Activiteiten

Ja

Nee

1. Inspectie- en reinigingswerkzaamheden volgens de installatie- en
onderhoudshandleiding van de ROTEX Gas Combi Unit compact
volledig uitgevoerd?





2. Systeemwaterdruk getest?





bar

3. Voordrukmeting bij gesloten gasklep (brander uit) uitgevoerd:





mbar

4. Instelling van de brander gecontroleerd?









5. Instelling van de brander gecorrigeerd?

vóór correctie
min

na correctie

max

min

max

mbar

mbar

mbar

– CO2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– O2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– Temperatuur in afgasleiding:

°C

°C

°C

°C

– CO2 in toevoerlucht (ringspleet):

%

%

%

%

– Temperatuur van de aangezogen lucht:

°C

°C

°C

°C

6. Gebreken vastgesteld? 
Gebreken verholpen? (zie reparatie-/serviceverslag pagina _____)







7. Gebruiker over aanwezige gebreken geïnformeerd?





8. Regelingsinstellingen gewijzigd?
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Branderbelasting

mbar

– Voordruk op de gasklep:

Firmastempel/adres ﬁrma

Opmerkingen

Naam monteur in blokletters

Datum

Vastgestelde gebreken:

zie reparatie-/serviceverslag pagina _____

Handtekening monteur

9

2 x Bewijzen
15. Onderhoud
Activiteiten

Ja

Nee

1. Inspectie- en reinigingswerkzaamheden volgens de installatie- en
onderhoudshandleiding van de ROTEX Gas Combi Unit compact
volledig uitgevoerd?





2. Systeemwaterdruk getest?





bar

3. Voordrukmeting bij gesloten gasklep (brander uit) uitgevoerd:





mbar

4. Instelling van de brander gecontroleerd?









5. Instelling van de brander gecorrigeerd?

Branderbelasting
vóór correctie
min

na correctie

max

min

max

mbar

mbar

mbar

mbar

– CO2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– O2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– Temperatuur in afgasleiding:

°C

°C

°C

°C

– CO2 in toevoerlucht (ringspleet):

%

%

%

%

– Temperatuur van de aangezogen lucht:

°C

°C

°C

°C

– Voordruk op de gasklep:

6. Gebreken vastgesteld? 
Gebreken verholpen? (zie reparatie-/serviceverslag pagina _____)







7. Gebruiker over aanwezige gebreken geïnformeerd?





8. Regelingsinstellingen gewijzigd?





Firmastempel/adres ﬁrma

Opmerkingen

Naam monteur in blokletters

Datum

Vastgestelde gebreken:

zie reparatie-/serviceverslag pagina _____

Handtekening monteur

16. Onderhoud
Activiteiten

Ja

Nee

1. Inspectie- en reinigingswerkzaamheden volgens de installatie- en
onderhoudshandleiding van de ROTEX Gas Combi Unit compact
volledig uitgevoerd?





2. Systeemwaterdruk getest?





bar

3. Voordrukmeting bij gesloten gasklep (brander uit) uitgevoerd:





mbar

4. Instelling van de brander gecontroleerd?









5. Instelling van de brander gecorrigeerd?

vóór correctie
min

na correctie

max

min

max

mbar

mbar

mbar

– CO2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– O2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– Temperatuur in afgasleiding:

°C

°C

°C

°C

– CO2 in toevoerlucht (ringspleet):

%

%

%

%

– Temperatuur van de aangezogen lucht:

°C

°C

°C

°C

6. Gebreken vastgesteld? 
Gebreken verholpen? (zie reparatie-/serviceverslag pagina _____)







7. Gebruiker over aanwezige gebreken geïnformeerd?





8. Regelingsinstellingen gewijzigd?





10

Branderbelasting

mbar

– Voordruk op de gasklep:

Firmastempel/adres ﬁrma

Opmerkingen

Naam monteur in blokletters

Datum

Vastgestelde gebreken:

zie reparatie-/serviceverslag pagina _____

Handtekening monteur

BH GCU compact II - 09/2017

2 x Bewijzen
17. Onderhoud
Activiteiten

Ja

Nee

1. Inspectie- en reinigingswerkzaamheden volgens de installatie- en
onderhoudshandleiding van de ROTEX Gas Combi Unit compact
volledig uitgevoerd?





2. Systeemwaterdruk getest?





bar

3. Voordrukmeting bij gesloten gasklep (brander uit) uitgevoerd:





mbar

4. Instelling van de brander gecontroleerd?









5. Instelling van de brander gecorrigeerd?

Branderbelasting
vóór correctie
min

na correctie

max

min

max

mbar

mbar

mbar

mbar

– CO2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– O2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– Temperatuur in afgasleiding:

°C

°C

°C

°C

– CO2 in toevoerlucht (ringspleet):

%

%

%

%

– Temperatuur van de aangezogen lucht:

°C

°C

°C

°C

– Voordruk op de gasklep:

6. Gebreken vastgesteld? 
Gebreken verholpen? (zie reparatie-/serviceverslag pagina _____)







7. Gebruiker over aanwezige gebreken geïnformeerd?





8. Regelingsinstellingen gewijzigd?





Firmastempel/adres ﬁrma

Opmerkingen

Naam monteur in blokletters

Datum

Vastgestelde gebreken:

zie reparatie-/serviceverslag pagina _____

Handtekening monteur

18. Onderhoud
Activiteiten

Ja

Nee

1. Inspectie- en reinigingswerkzaamheden volgens de installatie- en
onderhoudshandleiding van de ROTEX Gas Combi Unit compact
volledig uitgevoerd?





2. Systeemwaterdruk getest?





bar

3. Voordrukmeting bij gesloten gasklep (brander uit) uitgevoerd:





mbar

4. Instelling van de brander gecontroleerd?









5. Instelling van de brander gecorrigeerd?

vóór correctie
min

na correctie

max

min

max

mbar

mbar

mbar

– CO2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– O2 in afgasleiding:

%

%

%

%

– Temperatuur in afgasleiding:

°C

°C

°C

°C

– CO2 in toevoerlucht (ringspleet):

%

%

%

%

– Temperatuur van de aangezogen lucht:

°C

°C

°C

°C

6. Gebreken vastgesteld? 
Gebreken verholpen? (zie reparatie-/serviceverslag pagina _____)







7. Gebruiker over aanwezige gebreken geïnformeerd?





8. Regelingsinstellingen gewijzigd?





BH GCU compact II - 09/2017

Branderbelasting

mbar

– Voordruk op de gasklep:

Firmastempel/adres ﬁrma

Opmerkingen

Naam monteur in blokletters

Datum

Vastgestelde gebreken:

zie reparatie-/serviceverslag pagina _____

Handtekening monteur
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3 x Reparatie-/serviceverslagen
3

Reparatie-/serviceverslagen
Reparatie-/serviceverslagen

Beschrijving en reden van de werkzaamheden aan het toestel/verwarmingssysteem - aansluitend een druktest uitgevoerd? A.u.b. invullen!

12

Datum/handtekening monteur
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3 x Reparatie-/serviceverslagen

Reparatie-/serviceverslagen
Beschrijving en reden van de werkzaamheden aan het toestel/verwarmingssysteem - aansluitend een druktest uitgevoerd? A.u.b. invullen!
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Datum/handtekening monteur
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3 x Reparatie-/serviceverslagen

Reparatie-/serviceverslagen
Beschrijving en reden van de werkzaamheden aan het toestel/verwarmingssysteem - aansluitend een druktest uitgevoerd? A.u.b. invullen!
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Datum/handtekening monteur
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3 x Reparatie-/serviceverslagen

Reparatie-/serviceverslagen
Beschrijving en reden van de werkzaamheden aan het toestel/verwarmingssysteem - aansluitend een druktest uitgevoerd? A.u.b. invullen!
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Datum/handtekening monteur
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3 x Reparatie-/serviceverslagen

Reparatie-/serviceverslagen
Beschrijving en reden van de werkzaamheden aan het toestel/verwarmingssysteem - aansluitend een druktest uitgevoerd? A.u.b. invullen!
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Datum/handtekening monteur
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3 x Reparatie-/serviceverslagen

Reparatie-/serviceverslagen
Beschrijving en reden van de werkzaamheden aan het toestel/verwarmingssysteem - aansluitend een druktest uitgevoerd? A.u.b. invullen!
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Datum/handtekening monteur
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3 x Reparatie-/serviceverslagen

Reparatie-/serviceverslagen
Beschrijving en reden van de werkzaamheden aan het toestel/verwarmingssysteem - aansluitend een druktest uitgevoerd? A.u.b. invullen!
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Datum/handtekening monteur
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3 x Reparatie-/serviceverslagen

Reparatie-/serviceverslagen
Beschrijving en reden van de werkzaamheden aan het toestel/verwarmingssysteem - aansluitend een druktest uitgevoerd? A.u.b. invullen!
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Datum/handtekening monteur

19

www.daikineurope.com
www.rotex-heating.com

