
 

       

RAPPORTO DI MESSA IN SERVIZIO/ BEÜZEMELÉSI LAP 

INTERVENTO IN GARANZIA 
Data  Ora di inizio  Ora di fine  Distanza percorsa (km) 

Dátum  Kezdés   Befejezés   Megtett  út (km) 

 

Modello   Matricola   Installato da    Presso 

Típus   Gyári szám  Üzembe helyezte (cég)   Üzembe helyezte (személy) 

 

Intervento richiesto da  In data  Tramite  Telefono   Posta   E-mail  

Javítást végezte   Dátum    Telefon  Posta  E-mail 

 
CONTROLLI PRELIMINARI 

BEVEZETŐ ELLENŐRZÉS 

SI 

IGEN 

NO 

NEM 

VERIFICHE DI 

FUNZIONAMENTO 

MŰKÖDÉSI TESZT 

Refrigerato

re 

Hűtő 

Pompe di 

calore 

Hőszivatty

ú 
Presenza di danni fisici esteriori 

Külső sérülések 

  Corretto senso di rotazione compressori 

Megfelelő kompresszor forgásirány 

Si 

Igen 

No 

Nem 

Spazi di rispetto corretti 

Megfelelő helyen van a készülék 

  Corretto senso di rotazione ventilatori 

Megfelelő ventilátor forgásirány 

Si 

Igen 

No 

Nem 

Collegamenti electrici corretti, cavi ben serrati 

Megfelelőek az elektromos összeköttetések 

  Verifica funzionamento pressostato di alta 

Magasnyomású védőkapcsoló ellenőrzése 

Si 

Igen 

No 

Nem 

Corretta alimentazione della resistenza del carter  

Karterfűtés kap-e áramot 

  Verifica funzionamento pressostato di bassa 

Alacsonynyomású védőkapcsoló 

ellenőrzése 

Si 

Igen 

No 

Nem 

Tensione di alimentazione come da dati di targa 

Megfelelő a tápfeszültség (tábla szerint) 

  Spia del liquido limpida 

Áttetsző, tiszta-e a nézőüveg 

Si 

Igen 

No 

Nem 

Collegamenti idraulici: diametri appropriati ed 

assenza di perdite 

Hidraulikus bekötések megfelelőek, nincs 

szivárgás 

  Corrente elettroventilatori (A) 

Ventilátor áramfelvétele (A)  

  

Presenza di un filtro all’ingresso acqua unita 

Víz belépésénél van szűrő 

  Corrente elettropompa (A) 

Szivattyú áramfelvétele (A) 

  

Presenza di flussostato o pressostato differenziale 

e suo corretto funzionamento – m3/h 

Áramláskapcsoló és nyomáskapcsoló van és 

megfelelően működik – m3/h 

 

 

 Corrente compressori (R/S/T) (A) 

Kompresszor áramfelvétele (R/S/T) (A)  

(fázisonként külön) 

/       / / 

Mért érték 

 
 

m3/h 

Riempimento impianto idraulico e sfogo aria 

Vízköri nyomás megfelelő és légtelenítés 

megfelelő 

  Pressioni di funzionamento Bassa/Alta (bar) 

Működési nyomás alacsony/magas (Bar) 

/ / 

Presenza carica refrigeramente (vedi manometri) 

Hűtőközeg töltet megfelelő (lásd a nyomásmérőt) 

  Temperatura acqua ingresso/uscita (ºC) 

Kilépő/visszatérő víz hőmérséklete (ºC) 

 

/ / 

Assenza di umidita nel circuito (spia liquido) 

Hűtőközeg nedvességellenőrzése (ellenőrzés a 

nézőüvegen) Nedves? 

  Temperatura aria ingresso/uscita (ºC) 

Belépő/kiáramló levegő hőmérséklete (ºC) 

/ / 

Presenza di supporti e giunti antivibranti 

Rezgéscsillapítók , flexi csatlakozások  

megfelelőek 

  Taratura del termostato di funzionamento 

(ºC) 

Termosztát beállítása (ºC) 

  

 

 

 

Note / megjegyzések: 

 

 

 

 

 

 

    

   

Timbro e firma per accettazione: 

Elfogadta (bélyegző, aláírás) 

Avviament asseguito da: 

Beüzemelést végezte: 


