Objednávka – Hoval Service

UVEDENÍ DO PROVOZU
Hoval spol. s r.o.
Republikánská 45
312 04 Plzeň
tel/fax +420-377-261-002

servis@hoval.cz
Příjmení, jméno:
IČO / Firma:
Adresa, ulice:
PSČ, sídlo:
Mobil:

Číslo akce: Vyplní Hoval
(vyplní Hoval)

Hotline: 602 522 279

Objednávající

Místo instalace

Příjmení, jméno

Název akce

IČ, název firmy

místo instalace, ulice, č. p.

Ulice, č. p.

místo instalace, město, PSČ

PSČ, město

odpovědná (kontaktní) osoba

E-mail:
Číslo objednávky:

email

Typ:

Uveďte typ zařízení, které bude uváděno do provozu

Poznámka:

Zařízení
Požadovaný termín

-platí pouze tehdy, pokud byl písemně potvrzen firmou Hoval:

Podmínky

• Uvedení do provozu zajistí Hoval spol. s r.o. buď vlastním servisem nebo zprostředkováním provedení
objednaných služeb autorizovanou smluvní servisní firmou.
• Uvedení do provozu je třeba objednat s předstihem 14 pracovních dní.
• Zákazník musí být přítomen předávce zařízení.
• Zařízení musí být připraveno podle projekčních směrnic Hoval a naplněno podle ČSN EN 14868 (viz dokumentace
- část „Projektování“).
• Je třeba zajistit správný tlak plynu, případně dostatečné množství topného oleje.
• Olejové potrubí musí být kompletně smontováno, řádně nainstalováno, zkontrolováno a odvzdušněno; musí
odpovídat směrnicím Hoval a platným předpisům.
Je třeba dodržet dimenze potrubí a požadavky na kvalitu oleje.
• Plynové potrubí musí být zkontrolováno a odvzdušněno, musí být k dispozici revizní zpráva připojení plynu.
Je třeba dodržet maximální přetlak plynu dle dokumentace spotřebiče/kotle.
• Plynový filtr musí být instalován co nejblíže kotle. Mezi kotlem a filtrem distanční kus bez sváru.
• Připojovací bod pojišťovacího ventilu musí obsahovat odvzušňovací ventil.
• Musí být dodržena kvality topné a doplňovací vody dne ČSN 14868 a směrnice VDI 2035.
• Elektroinstalace musí být provedena v souladu s platnými předpisy. Musí být k dispozici revizní zpráva elektro.
• Provizorní nebo částečné uvedení do provozu bude fakturováno podle předem dohodnutých podmínek.
• U spalovacích zařízení musí být správně provedeno sání spalovacího vzduchu a odvod spalin
(musí být předložena revizní zpráva).
• Kotel i kotelnu je nutné udržovat v čistotě, aby nedocházelo ke znečištění spalovacího vzduchu.
• Odpojitelné sání spalovacího vzduchu (při sání vzduchu mimo kotelnu)
• Instalace podle schématu Hoval č.______________________
Není-li schéma Hoval k dispozici, přiložte prosím schéma hydraulického zapojení.
Instalována
Max. výstupní
úpravna
teplota zdroje:
ANO
dopouštěné
vody?
Dalši upozornění:
Uvedení do
provozu provede:

Potvrzuji tímto souhlas s výše uvedenými podmínkami
a prohlašuji, že zařízení je připraveno k uvedení do provozu.
______________________________
právně zavazující podpis objednávajícího

• Termín potvrzen servisem dne:

Nový termín:

______________________________
Podpis Hoval spol. s r.o.
20120915v3

