
 

 

ZGŁOSZENIE DO URUCHOMIENIA SYSTEMU THERMA V ™ 
(prosimy o szczegółowe wypełnienie formularza i wysłanie minimum 5 dni roboczych przed przewidywaną datą uruchomienia) 

 

Zgłaszający (firma, adres, telefon, osoba zgłaszająca): 

 

 

Wykonawca montażu (firma, adres, telefon, nr certyfikatu): 

 

 

Obiekt (firma, adres): 

 

 

System Therma V : ( model i numer seryjny )  

 

Proponowana data uruchomienia (minimum tygodniowe wyprzedzenie): 

 

Pracownik obecny przy uruchomieniu (imię i nazwisko, telefon): 

 

 

Przed przesłaniem zgłoszenia potwierdzam, że zostały wykonane poniższe czynności
*
 tak/nie/nie dotyczy 

Część 

mechaniczna 

System został zainstalowany zgodnie ze schematem doborowym   

Na schemat doborowy zostały naniesione rzeczywiste długości instalacji chłodniczej  

Jednostki zostały zamontowane zgodnie z dokumentacją DTR urządzenia (PDB)  

Zapewniony jest swobodny dostęp do urządzenia, wolne przestrzenie serwisowe 

wokół urządzenia są co najmniej równe odległościom przedstawionym w 

dokumentacji. 

 

Część 

elektryczna 

Instalację elektryczną wykonano zgodnie z wytycznymi LG Electronics  

Doprowadzono zasilanie elektryczne do urządzeń  

Podłączono przewód zasilający agregatów:                   il. żył (___), przekrój (___) mm²  

Dobrano i zainstalowano zabezpieczenie  o wartości: (___) A  

Podłączono przewód zasilająco - komunikacyjny, przekrój (___) mm²  

Instalacja elektryczna jest chroniona – uziemienie   

Część 

freonowa 

Instalację chłodniczą wykonano zgodnie z wytycznymi LG Electronics  

Lutowanie rurociągów chłodniczych wykonano w osłonie azotu  

Instalacja jest zabezpieczona i przygotowana do podłączenia   

  

  

Wykonano podłączenie instalacji elektrycznej dla grzałki przepływowej, przekrój (_____) mm2   

Wykonano okablowanie i podłączenie zaworów sterujących oraz pomp obiegowych   

Instalacja wodna jest napełniona i odpowietrzona   

Instalacja wodna spełnia wymagania urządzenia i odpowiedni przepływ   

Zainstalowano i podłączono bufor  ,  pojemność (_____) l                                                                                   

Zainstalowano i podłączono zbiornik C.W.U , pojemność ( _____) l  

Uwagi: 

 

 

 
*
Brak pozytywnego potwierdzenia powyższych kwestii może wykluczyć możliwość przyjazdu pracownika technicznego do uruchomienia systemu. 

  Odpowiedzi nieprawdziwe mogą stać się przyczyną konieczności powtórnego wezwania wsparcia technicznego i dodatkowych kosztów. 

 

UWAGA ! W przypadku nieuzasadnionego wezwania Zgłaszający pokrywa koszty wizyty Inżyniera Wsparcia 

Technicznego LG Electronics Polska Sp. z o.o. 

Czytelny podpis osoby wypełniającej zgłoszenie: 

 

…………………………………………………………... 

LG Electronics Polska Sp. z o.o. 

ul. Wołoska 22 

02-675 Warszawa 

 


