LISTA KONTROLNA INSTALACJI dla pompy ciepła PCWUeK -2,3kW
Lista kontrolna instalacji powstała jako odpowiedź do polepszenia jakości instalacji z pompami ciepła firmy HEWALEX. Bardzo zależy nam na zadowoleniu klientów
użytkujących nasze produkty w sposób długoterminowy - oprócz samej pompy ciepła jednak, potrzebna do tego jest również instalacja towarzysząca spełniająca
najwyższe normy jakości.
Wierzymy również, że dzięki tej liście kontrolnej instalatorzy montujący nasze urządzenia będą mogli zaprezentować swoim klientom własną pracę
w profesjonalny i rzetelny sposób.

Proszę zakreślić odpowiedź zgodną z wykonaną instalacją:
Czy instalacja została wykonana wg. schematu w instrukcji?

TAK

NIE

2

Czy zabezpieczenia prądowe i przewód elektryczny zostały wykonane zgodnie z wytycznymi z karty gwarancyjnej i
podłączone do poprawnie wykonanej instalacji uziemiającej i zabezpieczenia różnicowoprądowego?

TAK

NIE

3

Czy pompa ciepła zasysa powietrze żrące i agresywne korozyjnie (np. z chlorowni, kompostowni, chlewni
itd)?

TAK

NIE

4

Czy zamontowany został w instalacji sprawdzony zawór bezpieczeństwa max. 7 bar na zasobniku CWU i po
naciśnięciu dźwigni zaworu płynie woda?

TAK

NIE

5

Czy kanały powietrza zostały wykonane zgodnie z wymaganiami z instrukcji?

TAK

NIE

6

Czy użytkownik został poinformowany, że w przypadku zanieczyszczonego powietrza wlotowego do pompy
TAK
ciepła może istnieć konieczność czyszczenia parowacza raz do roku lub częściej?

NIE

7

Czy użytkownik został przeszkolony z podstawowej obsługi sterownika oraz poinformowany, że
efektywność urządzenia zależy od temperatury powietrza oraz temperatury wody w zbiorniku?

TAK

NIE

8

Czy użytkownik został przeszkolony z konieczności ręcznego uruchomienia trybu anty-legionella?

TAK

NIE

Adres e-mail:
Tel. kontaktowy:
Adres (ulica, miejscowość):

Imię i nazwisko instalatora:
Nazwa firmy:

W

Imię i nazwisko inwestora:

ZÓ

R

1

NIP:
Tel. kontaktowy:

Model:

Data montażu:

Nr seryjny pompy ciepła:

Numer faktury:

Dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celach gwarancyjnych zakupionego urządzenia przez uprawnione osoby zatrudnione w HEWALEX Sp. z o.o. Sp. komandytowa mającą siedzibę w Czechowicach-Dziedzicach,
ul.Słowackiego 33. Wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawach: z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.), z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
(Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Państwa dane osobowe są przechowywane w odpowiednio zabezpieczonej bazie danych, bez dostępu osób niepowołanych.

Biorę odpowiedzialność za stan rzeczywisty instalacji zgodny z listą
kontrolną oraz zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych
wyłącznie w celach gwarancyjnych zamontowanego urządzenia:

Zapoznałem się z warunkami gwarancji i listą kontrolną
oraz zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych
wyłącznie w celach gwarancyjnych:

Podpis inwestora:

HEWALEX Sp. z o.o. Sp. k.
tel.: +48 214 17 10
infolinia: 0801 000 810

Podpis instalatora:

UWAGA:

Gwarancja obowiązuje od momentu zakupu urządzenia. Warunkiem wydłużenia gwarancji jest przesłanie do 30 dni od daty montażu (jednak nie później niż 90 dni
od daty zakupu) listy kontrolnej na adres: HEWALEX Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul.Słowackiego 33, 43-502 Czechowice-Dziedzice z dopiskiem lista kontrolna (za
pomocą koperty z opłatą przerzuconą na adresata, która jest załączona do instrukcji) lub zarejestrowaniu się na stronie hewalex.pl/strefa-uzytkownika/ i
wypełnieniu formularza. Podanie adresu kontaktowego e-mail skutkuje automatycznym wysyłaniem powiadomień przypominających o czynnościach serwisowych.

