
A készülék elhelyezése meg történt-e?            igen: □ nem: □

A készülék megközelíthető-e?                        igen: □ nem: □

A hőszivattyú telepítésének célja:

e-mail cím:

Vásárlás dátuma:

A telepítés adatai:

A készülék adatai:

A fűtési rendszer adatai:

A készülék teljesítménye:

  □             □                   □                    □                  □

     Fűtés                Hűtés                HMV készítés              Medencefűtés           Egyéb

         Előzetes műszaki egyeztető lap
               a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt fűtési hőszivattyú készülékei telepítéséhez.

Név:

Cím:

Telefonszám:

A beüzemelés előtt kötelező ezen előzetes műszaki egyeztető lapnak a kitöltése és

visszaküldése. Kérjük, mellékelje a vásárlást igazoló számlát, a fűtési rendszer kapcsolási rajzát,

fotóit, illetve a telepített kültéri egység fotóit. A sikeres beüzemelés feltétele, hogy jelen legyen

a felhasználó, a fűtésszerelő szakember, és az elektromos hálózatot kiépítő szakember.

Tájékozatjuk, hogy amennyiben a beüzemelést a beüzemelő szerviz az előre egyeztetett napon

azért nem tudja elvégezni, mert az előzetes műszaki egyeztető lapon feltüntetett körülmények a

telepítést befolyásoló módon eltérnek a telepítés helyszínén tapasztaltaktól, valamint a

helyszínen a telepítést akadályozó probléma azonnal nem helyrehozható, akkor a beüzemelő

személy kiszállási és beüzemelési alapdíjat számolhat fel az ügyfélnek.

Vevő adatai:

Ezt a dokumentumot kitöltve, aláírva kérjük elektronikusan vagy postai úton az alábbi címre eljuttatni: 

HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. 4243  T É G L Á S,  Hrsz.. 0135/9,   Telefon: 52/582-700

vevoszolgalat@hajdurt.hu

Telepítés helye, címe: 

Várható/szükséges beüzemelési dátum:

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó telefonszáma:

Kapcsolattartó e-mail címe: 

A termosztátok száma:

A fűtési keringtető szivattyúk száma:

A fűtési körök száma:

                                                                                              Folytatás  a következő oldalon.

A készülék elhelyezése:                alaptestre helyezett□                              oldalfali □

Puffertartály van-e?:              van□                    nincs□

A hidraulikai kapcsolást végző személy neve:

A hidraulikai kapcsolást végző személy telefonszáma:

Az elektromos munkálatokat végző személy neve:

Az elektromos munkálatokat végző személy telefonszáma:

A készülék sorozatszáma:

Tervezett előrmenő-visszatérő víz hőmérséklet:

Teljes fűtő felület nagysága: 

A fűtési rendszer jellege:    radiátoros□     padlófűtés□     falfűtés□   mennyezet fűtés□   egyéb□ 

1. oldal, összesen: 2



HMV tárolóval rendelkezik e?                                  igen  □ nem   □

Megjegyzések, észrevételek:

Kelt: ……………….év..……..hó…………nap

Aláírásommal igazolom hogy a feltüntetett adatok megfelelnek a valóságnak

A hidraulikai kapcsolást végző személy aláírása: P.h.

………………………………………………

Az elektromos munkálatokat végző személy aláírása: P.h.

………………………………………………

Tulajdonos aláírása:

………………………………..

A termosztátok száma:

Tervezett előrmenő-visszatérő víz hőmérséklet:

Teljes fűtő felület nagysága: 

Hűtési rendszer adatai:

A fűtési körök száma:

A fűtési keringtető szivattyúk száma:

Csőkígyó felülete:

HMV tárolő térfogyata:

Használati melegvíz készítés (HMV):

A hűtési rendszer jellege:             falhűtés□         mennyezet hűtés□        fan-coil□

HMV tároló típusa:

2. oldal, összesen: 2


