ZLECENIE URUCHOMIENIA MG/NP/PC/Uch/CzP
Data:……………………………………………………..

Nr umowy /zlecenia ……………………………………………………………………………..

Obiekt:
Adres:
(Pieczątka firmy zlecającej)

Osoba kontaktowa:

Zlecamy uruchomienie wymienionych poniżej urządzeń produkcji CLIMA GOLD:
Centrala wentylacyjna

Moduł gazowy

Nawilżacz parowy

Układ chłodniczy

UWAGA: Uruchomienie w/w podzespołów centrali może być przeprowadzone tylko po zakończeniu etapu uruchomienia
centrali wentylacyjnej (istnieje mozliwość łączenia usług)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opis miejsca montażu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
* Po stronie klienta pozostaje zapewnienie dostępu do central (wymagany podnośnik w przypadku central podwieszanych), oraz zapewnienie dostępu do sieci elektrycznej.

Dane
urządzeń:

Nr fabryczny
C…….../….

Oznaczenie

Typ / model

Oświadczamy, że poniższe prace związanie z instalacją centrali zostały już zakończone:
Centrala została złożona na obiekcie i wypoziomowana
Centrala została okablowana i przygotowana do uruchomienia
Centrala została uruchomiona na obiekcie przez firmę: ……………………………………………………………………….
tel: ………………………………
Centrala nie została uruchomiona. Powód: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Moduł gazowy:
Komin:
Palnik:
Ścieżka
gazowa:

Palnik zamontowany w module

Podłączono odprowadzenie spalin (komin)

Średnica: …………………. mm
Wysokość: …………………. m
Wykonano króćce pomiarowe do spalin
Odprowadzenie skroplin:
Poza komorę spalania
Do komory spalania
Zamontowano syfon
Okablowanie kompletne i podłączone
Okablowanie kompletne, ale niepodłączone
Doprowadzone zostało sterowanie palnika zgodne z DTR palnika
Zapewniony odbiór ciepła podczas pracy
Instalacja zasilania gazem kompletana
Instalacja po testach ciśnieniowych, po przedmuchach, zagazowana
Ciśnienie i wydajność gazu zgodna z DTR
Na instalacji gazowej zamontowano regulator ciśnienia
Gaz dostępny i podłączony
Wykonano króćce do licznika zewnętrznego
Pomiar z licznika stałego

Nawilżacz parowy:
Woda:
Przewody
łączące:
Okablowanie:

Układ chłodniczy:

Nawilżacz dostarczony i zamontowany w pobliżu centrali

Lance zabudowane w sekcji

Doprowadzona i podłączona
Twardość: …………………. DF Przewodność:
…………………. mS/cm
Zmiękczanie:
Nie
Tak Metoda: ………………….………………….………………….………………….
Wykorzystano węże parowe dostarczone wraz z modułem
Wykorzystano przewody innego dostawcy
Przewody zamontowano zgodnie z DTR urządzenia
Zapewniono odpływ kondensatu zgodnie z DTR
Kompletne i podłączone
kompletne, ale niepodłączone
powód:
………………….………………….
Czynnik:
Freon: …………………
Woda lodowa: …………% glikolu
Instalacja kompletna, po próbach szczelności i przedmuchana

Układ wstępnie napełniony czynnikiem
Urządzenie okablowane

Podpis i pieczątka klienta:

Uzupełnioną kartę należy zeskanować i wysłać na adres e-mail: serwis@climagold.com
Clima Gold Sp. z o.o.
Krzemowa 4, 84-230 Rumia
climagold.com
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