Досягнення успіху можливе завдяки міцному партнерству.
Vaillant постійно реалізує це принцип на практиці.

___ /___ /2016

Акт пробного введення в експлуатацію
Монтаж обладнання виконала компанія____________________________________________________________________
П.І.Б інсталятора_______________________________________________, контактний телефон ______________________
№ картки "Родинного Клубу Вайллант"___________________________
П.І.Б. користувача_____________________________________________, контактний телефон _______________________
Обладнання_______________________________________ с/н___________________________________________________
Адреса установки________________________________________________________________________________________
1. Перевірка правильності монтажу обладнання:
Монтаж котла виконаний відповідно до інструкції
Гідравлічна частина:
Наявність фільтра грубої очистки на зворотній лінії системи опалення
Наявність фільтра тонкого очищення на системи ГВП
Наявність відсічних кранів на прямому та зворотньому лініях системи опалення та на вході холодної води в котел
Система заповнена водою, тиск становить ~ 1,5 Бар
Наявність групи безпеки бойлера, розширювального бака ГВП
Підключення газу:
Наявність фільтра грубої очистки
Підключення виконано жорстким з'єднанням (сталева або мідна труба), також допускається металева гофрована труба
діаметром, min 15 мм
Димохід:
Монтаж газоходу згідно з інструкцією, оригінальна труба Вайллант (котли з примусовим відводом)
2. Пуско-налагоджувальні роботи:
Перевірена напруга в мережі (напруга в мережі має бути 220 В ± 10%)
Приєднаний кабель з вилкою на плату котла (кабель для підключення котла повинен мати 3 х 1,5 мм^2)
Перевірено герметичність під'єднання газу
Турбіна насоса прокручена, автоматичний повітряний клапан відкритий
Перевірено спрацьовування захисту по відсутності полум'я
Котел включений через шляхом активування програм перевірок (тільки для ecoTEC pro)
3. Заповнення документації (гарантійний талон поле "монтаж")
4. Інструктаж користування, інформування про умови сервісного договору
5. Оформлення заявки на виїзд сервісного інженера для введення в експлуатацію
Примітки:

З правилами пробного пуску, що розміщенні на сайті www.vaillant.ua ознайомлений(а):
Інсталятор (підпис) ____________________________________________________________________________________________________________

6. Інформація для користувача:
1) Даний пуск обладнання є пробним, і не є підставою для отримання гарантії.
2) Користувач отримує гарантію на обладнання лише після введення в експлуатацію сервісним центром ДП "Вайллан Група Україна".
3) Відповідальність за роботу обладнання до моменту приїзду інженера сервісного центру несе користувач обладнання.
4) Максимальний термін між пробним пуском і введенням в експлуатацію не повинен перевищувати 14 (чотирнадцять) днів.
5) Якщо обладнання не було введено в експлуатацію протягом 14 днів після пробного пуску, гарантія на обладнання втрачається.

Ознайомлений(а):
Користувач (П.І.Б./підпис)____________________________________________________________/__________________________________________

