
Protokol o uvedení do prevádzky                     

 Spotrebiteľ / Užívateľ  Montážna spoločnosť

  Meno a priezvisko   Názov spoločnosti / meno a priezvisko

  Ulica a číslo domu   Ulica a číslo domu

  PSČ, mesto   PSČ, mesto

  Tel. číslo   Tel. číslo

  e-mail   e-mail

  (vypĺňame, ak nie je totožné s adresou spotrebiteľa)

  Ulica a číslo domu   Deń, mesiac, rok

  PSČ, mesto

 

Použitie systému:        Ohrev teplej pitnej vody                     Podpora vykurovania Ohrev bazénu     Iné

Kolektory: Typ Počet ks Pohoha:

Celková plocha v m2 Sklon v °

Spôsob uchytenia:   na strechu          do strechy   východ/západ

  na fasádu          na stojany - uviesť uhol sklonu v °

Zásobník č. 1: Typ   Objem v l

Zásobník č. 2: Typ   Objem v l

Výmenník tepla: Umiestnený v zásobníku (uviesť plochu výmenníka v m2)

Externý výmenník (uviesť typ výmenníka)

Bazén: Vodná plocha v m2 Objem v l   Prektytie:         áno          nie

Solárny okruh: Solárna kvapalina:    Výrobca   Objem v systéme v l

Solárna expanzná nádoba:    Typ   Objem v l

Solárne obehové čerpadlo:    Výrobca   Typ

Solárny rozvod: Celková dĺžka potrubia (prívodné + vratné potrubie) v m

Druh rúrok   DN

Regulácia: Výrobca   Typ

Prepínací ventil v solárnom okruhu je použitý? áno     nie

Zmiešavač teplej pitnej vody je použitý? áno     nie

Cirkulácia teplej pitnej vody je inštalovaná? áno     nie

Iné
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solárneho systému

Vyplňte prosím všetky údaje uvedené v tomto protokole. Protokol o uvedení do prevádzky je súčasťou záručných podmienok a v prípade reklamácie je potrebné ho doložiť spolu s 
dokladom o kúpe.Protokol o uvedený do prevádzky si prosím starostlivo uschovajte.

  Miesto umiestnenia solárneho systéme   Dátum prvého uvedenia do prevádzky



Montáž a inštalácia

Kolektory boli inštalované podľa montážneho návodu. áno nie

Prepadové potrubie od poistného ventila v solárnom okruhu bolo namontované. áno nie

Prepadové potrubie bolo vyvedené do zbernej nádoby na solárnu kvapalinu. áno nie

Uvedenie do prevádzky

áno nie

áno nie

áno nie

áno nie

áno nie

áno nie

áno nie

áno nie

Nastavené parametre v solárnej regulácii

Max. teploty vody v zásobníku je v regulácii nastavená na hodnotu _______________  °C.

Núdzové vypnutie kolektora je nastavené v regulácii na hodnotu _______________ °C

Uvedenie / Odovzdanie

áno nie

áno nie

Iné poznámky:

Prvý ročný servis systému sa uskutočný - prosím napísať mesiac a rok od dátumu vyplnenie tohto protokolu.

podpis spotrebiteľa / užívateľa podpis zástupcu montážnej spoločnosti

Prevádzkovateľovi, resp. užívateľovi bola odovzdaná obsluha regulátora.

Prevádzkovatelia, resp. užívatelia solárneho systému boli poučení o povinnej ročnej servisnej kontrole 
systému (v zmysle záručných podmienok).

Prevádzkovatelia, resp. užívatelia uzatvorili s monážnou spoločnosťou servisnú zmluvu.
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Kontrola resp. nastavenie pretlaku v expanznej nádobe v prázdnom stave na strane vzduchu: 2,5 bar, 
+20°C teploty média

Solárny okruh naplnený, prepláchnutý a odvzdušnený.

Solárny okruh bol existujúcim odvzdušňovacím zariadením odvzdušnený.

Solárny okruh je odtlakovaný, všetky lisované, resp. spájkované a skrutkované spoje  sú skontrolované, 
vrátane všetkých iných pripojovacích bodov.

Objemový prietok na primárnej (pri externom výmenníku tepla aj na sekundárnej) strane nastavený.

Skontrolovaný ľadový vločkový bod a pH hodnota solárnej kvapaliny, povinné hodnoty sú BRIX (%) 38, 
pH hodnota cca. 10.

Objemový prietok na primárnej strane je _______ l/min, a ak je aj sekundárna strana ________ l/min.

Všetky spätné klapky a ventily sú funkčné.

Zásobník teplej pitnej vody a / alebo solárny akumulačný zásobník sú naplnené a odvzdušnené.

Všetky snímače teploty ukazujú správne hodnoty.

Všetky snímače a akčné členy (obehové čerpadlá, termopohony, servopohony, atď ) regulačného 
systému boli skontrolované a sú funkčné.

Všetky obehové čerpadlá a pohony ventilov boli skontrolované a sú funkčné.

Prevádzkovatelia, resp. užívatelia solárneho systému boli poučení o základných funkciách solárneho 
systému.

áno

áno nie

nie

áno nie

áno nie

áno nie

áno nie


