Bijstand bij indienstelling voor Atlantic Alfea
warmtepomp
Deze aanvraag voor bijstand bij indienstelling kan enkel behandeld worden wanneer deze fiche volledig is ingevuld
Nota: De gevraagde punten moeten uitgevoerd worden alvorens de bijstand te organiseren. Zoniet kan er geen opstart
voorzien worden en zullen de verplaatsingskosten gefactureerd worden.

Lijst van de elementen waaraan de installatie moet voldoen voor de bijstand van de indienstelling:
Ja


De installatie gevuld met water en is luchtdicht



De buitenunit is electrisch aangesloten ( maar zonder stroom )



De hydraulische module is electrisch aangesloten + hydraulische kits



De frigoleidingen zijn geplaatst, geisoleerd en afegesloten
in afwachting van de aansluitingen binnen– en buitenunit



De buitenunit is geplaatst en vastgehecht



De handleiding is beschikbaar op werf



Installatie volgens de gebruiksaanwijziging van het toestel

Neen

Prestaties tijdens de bijstand van de opstart
Opmerking : de aanwezigheid van de installateur is verplicht voor deze interventie


De aansluitingen van de frigoleidingen op buiten– en binnenunit



Contrôle op de gasdichtheid (30 bars )



Lediging van de frigoleidingen.



Opening van de afsluitklep



Contrôle afvoer van de condensaat



Contrôle van het electrisch circuit



Opmeting van de werking



Opstart Warmtepomp en standard parametreren van de regulatie



Uitleg van de werking en regeling van de installatie aan de eindklant

Contact
Deze aanvraag voor de bijstand van indienstelling is te richten aan:

Per fax: 02 351 49 72

per mail :sav.belgium@groupe-atlantic.com

Aanvraag voor een bijstand bij indienstelling van een Alfea Warmtepomp
= wachttijd 10 werkdagen
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Informatie over installatie
Serienummer buitenunit
Serienummer binnenunit
Model PAC

Alféa Extensa

Alféa Excellia

Alféa SE

Alféa Hybride Gaz

Spanning PAC

230 V

Alféa Excellia DUO

Alféa Extensa DUO

Alféa Hybride Fioul

3X400V

Opties
Kit voor aansluiting verwarmingsketel
Kit 2 hydraulische zones

Boiler 200L of 300L

Kit voor Zwembad

Kit voor koeling

*Als verwarmingsketel aansluiting een bufferwaet is verplicht

Werf
Naam
Adres

Tel:

GSM

E-mail:

Installateur
Naam
Adres

Tel

GSM

E-Mail

Groothandel
Bedrijf
Naam
Adres

Tél

GSM

E-Mail

Opmerkingen

DATUM

HANDTEKENING
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