KLİMA SANTRALİ DEVREYE ALMA FORMU
MÜŞTERİ BİLGİLERİ
Müşteri Adı :

İstenen Devreye Alınma Tarihi:

Proje Adı:

Cihaz Modelleri:

Proje Adresi:

Cihaz Adedi:

Sayın Proje Yetkilisi, cihazınızın zamanında devreye alınabilmesi için aşağıdaki formda belirtilen soruları inceleyerek, ''Evet''
veya ''Hayır'' kutucuklarını işaretleyip, onaylamanız ve teknik servisimize ulaştırmanız gerekmektedir. Eğer otomasyon ile
devreye alınacaksa, aşağıdaki otomasyon ile ilgili alanı dikkate alıp, devreye alma tarihinde otomasyon ve elektrik
sorumlularının da şantiyede olmasını lütfen sağlayınız. Aksi takdirde cihazınızın devreye alınması ve ayarlarının yapılması
mümkün olmayacaktır.
UYGULAMA
EVET
HAYIR
NO
Modüler durumda Klima Santral hücrelerinin, çok düzgün bir kaide üstünde, hava
1
kanallarına uygun şekilde montajı yapıldı mı?
2

Cihaz etrafında bakım kılavuzunda belirtilen servis boşlukları bırakıldı mı?

3

Klima Santralindeki elektrik panosuna, ana besleme kablosunun uygun kesitte çekilip,
cihazın topraklaması yapıldı mı? (Kablo uzunluğu ……m, kablo çapı…..mm, besleme gerilimi
….V'dur. )

4

Klima Santralinin elektrik bağlantıları yapılmış ve enerji verilebilir durumda mı?

5

Klima Santralin fan motorları kablo bağlantısı yapılıp çalışmaya hazır hale geldi mi?

6
7
8

Klima Santralinde bulunan ısıtma ve soğutma serpantinlerinin üç yollu vana servomotor
bağlantılarının yapılıp, su sisteme verildi mi?
Klima Santrali yoğuşma suyu tahliyesi için gönderilmiş olan drenaj tavası ve sifonlarının
montajının kılavuzda tarif edildiği şekilde yapıldı mı?
Klima Santrali gaz hattı boru bağlantısı , azot testi, vakum ve gaz şarjı işlemleri tamamlandı
mı? (DX Batarya bulunuyorsa cevaplayınız.)

9

Elektrik bağlantılarının, aydınlatma anahtarları ve acil stop butonlarının çalışacağı şekilde
yapıldı mı? ( Aydınlatma anahtarı ve acil stop santralle birlikte gönderilmiş ise cevaplayınız.)

10

Taze hava emiş ve egzoz ağızlarına tel kafesli panjur takıldı mı?

11

Cihazın geçici elektrik veya şantiye elektriğinden kalıcı elektrik gücüne geçisi sağlandı mı?

12

12

Klima Santraline kolaylıkla müdahale edilebilmesi için gereklilikler sağlandı mı? (Merdiven,
iskele .. vb.)
EĞER CİHAZINIZA OTOMASYON SİSTEMİ YAPTIRMIŞ İSENİZ AŞAĞIDAKİ MADDELERİ İŞARETLEYİNİZ.
Otomatik kontrol ekipmanlarının cihaz üzerine montajları yapıldı mı?

Cihaza enerji verecek elektrik panolarından, cihazın üzerindeki otomatik kontrol
ekipmanlarına kablolar çekilip, çalışır duruma getirildi mi?
Otomatik kontrol ekipmanlarının ve kontrol panelinin programlanıp, çalışır duruma getrildi
14
mi?
Elektrik personeliniz gerekli hazırlıkları tamamlayıp, devreye alma esnasında bizimle birlikte
15
çalışabilir mi?
NOT: Bu form, olumlu olarak doldurulup tarafımıza gönderildikten sonra, devreye alma esnasında talimatların
sağlanmadığı durumda devreye alınamazsa; talimatlar sağlandıktan sonra ikinci kez devreye alma işlemi ücrete tabidir.
Müdahale edilebilir olmayan yerlerde cihaz tarafımızca devreye alınmaz.
13

FORMU DOLDURAN
Firma Adı:
Yeklili Kişi Adı Soyadı:
Tarih:

Kaşe / İmza

