PROTOKOL O SPUŠTĚNÍ CENTRO Z a ZS
teplovzdušná krbová peletová kamna
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ZÁKAZNÍK
Jméno a příjmení
Adresa
Telefon
Email
KRBOVÁ KAMNA
Typ krbových kamen
Sériové číslo
Rok výroby

Z8

Z12

ZS10

ODVOD SPALIN
PŘES FASÁDU s CENTRO set kouřovodem /T-kus, 1,5m kouřovod, koleno/
PŘES KOMÍN s CENTRO set kouřovodem /T-kus, 1,5m kouřovod i zkrácený, koleno/
vnitřní průměr komínu v cm
využívaná výška komínu v m
samostatný komín bez připojeni jiných zařízení
KOUŘOVOD - KOMÍN
délka horizontální části v m
délka vertikální části v m
počet kolen neprodyšně utěsněných ve spojích v ks
vnitřní průměr komínu v cm
využívaná výška komínu v m
samostatný komín bez připojeni jiných zařízení
poznámky ke komínu

PŘÍVOD VZDUCHU
kamna jsou připojena na venkovní vzduch - DOPORUČENO
vnitřní průměr přívodního potrubí v cm
délka potrubí v m
počet kolen v ks
kamna nejsou připojena na venkovní vzduch, v místnosti je zajištěn dostatečný přísun čerstvého
venkovního vzduchu pro hoření paliva
UMÍSTĚNÍ KRBOVÝCH KAMEN
kamna jsou postavena na ohnivzdorné podložce
vzdálenost kamen je od sousedních předmětů větší než je minimální vzdálenost uvedená v technickém
návodu
všechny pohyblivé součásti kamen jsou na správných místech dle technického návodu
panel regulace s displejem je zapojen a pevně zafixován s kamny
kamna jsou připojena na elektrické napěti 230V
kvalita pelet - výrobce, druh

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

PRVNÍ ZAPÁLENÍ KRBOVÝCH PELETOVÝCH KAMEN
zásobník pelet naplněn
stisknuto tlačítko ON/OFF na panelu regulacet
nastavení žádané teploty místnosti tlačítkem "-"
nastavení požadovaného množství vzduchu ventilátoru tlačítkem "+"
poznámky pro změny v programu při spuštění kamen do provozu
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SPUŠTĚNÍ DO PROVOZU
datum spuštění do provozu
spuštění zákazníkem
spuštění montérem
spuštění pověřeným servisem
jméno a příjmení osoby, která spuštění provedla
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podpis

razítko

PROHLÁŠENÍ
Krbová kamna jsou instalována a spuštěna do provozu podle technického manuálu ve shodě s
bezpečnostními pravidly.
Zákazník byl obeznámen s technickými vlastnostmi, s používáním a údržbou kotle a se záručními
podmínkami.

podpis zákazníka

podpis a razítko montéra/servisního technika

POVINOSTI UŽIVATELE
Tento vyplněný "Protokol o spuštění CENTRO Z a ZS" je nutno povinně zaslat na email
info@lipovica.cz ! Zasláním tohoto Protokolu je právně naplněna účinnost záručních podmínek s
možností uplatněni reklamací.
x

provedený úkon /definici/ v poli označit křížkem, prosím

Výhradní distribuce s odpovědností pro CZ:
LIPOVICA trade s.r.o., info@lipovica.cz, +420 604 709 236
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