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Protokol o uvedení kotle ROJEK do provozu - kontrolní list

Typ kotle Výrobní číslo:

Elektroinstalační firma:

Zákazník:

PSČ Místo:

Instalační firma

Prostorový termostat

Akumulační nádrž

TUV

Uvedení do provozu - firma - technik

Datum uvedení do provozu:

První uvedení do provozu:

Po zapnutí hlavního vypínače - inicializace řídící jednotky

Zařízení naplněno vodou a odvzdušněno, provedena tlaková zkouška

Správné zapojení motoru podavače, ventilátorů, snímačů otáček, servopohonů a čerpadel

Kontrola vodičů elektroinstalace a konektorů na ŘJ

Dodržení doporučených odstupových vzdáleností kotle

Ekvitermní regulace         

Výstup / vstup topné vody a bezpečnostní skupina - správně montované

Expanzní nádoba připojená přímo na kotel

Větrání kotelny (nejméně 10 cm2 /1 kW výkonu kotle) - trvale zajištěno

Zkontrolovaná správnost osazení keramickými díly

Ověření správné instalace propojovací hadice hasícího systému

Správné připojení kotle k elektrické síti a uzemnění kotle

minut

minut

Zaškolení obsluhy - funkce, obsluha a údržba, bezpečnostní předpisy

Informovat zákazníka o kvalitě a použitelnosti paliv

Kontrola činnosti celé otopné soustavy

Doba do dosažení teploty vody 55°C

Doba v rozpalovacím režimu

Zkouška systému kotle: kontrola čerpadel, servopohonů, (zapalovací spirála)

Zkouška systému kotle: kontrola vstupních signálů - termostaty, teplotní čidla

Kontrola správnosti nastavení regulace

Podpis technika

Zařízení přezkoušel: Zařízení převzal:

Podpis zákazníka

Regulátor komínového tahuTAH KOMÍNA (jmenovitý výkon)                   ……………….Pa

Připojení kotle na otopný systém dle doporučeného schéma

Zásuvka napájecího napětí provedena v souladu s návodem k instalaci

Kouřovod: délka                         Počet oblouků:                        Izolace:

Spustit regulaci - zapnout režim rozpalovaní

Naplnit podavač palivem

Uvedení do provozu

Zkouška systému kotle: směr otáčení podavačů, snímačů otáček

Zkouška systému kotle: kontrola správného řídící regulace a ventilátoru




