Service värmepump
Kund:
Adress:
Objektsbeskrivning/serienr:
FUNKTIONSKONTROLL AV VÄRMEPUMP FÖR VILLA
Protokoll upprättas efter varje utförd funktionskontroll. Eventuella fel kan upptäckas och åtgärdas vid ett tidigt stadie
för att undvika allvarliga och akuta problem i anläggningen. Kontrollen utförs för att ge en säker drift och en trygg
investering.

Vad ingår?
Beroende på modell så kan vissa avvikelser förekomma. Kontakta Rörteamet vad som gäller för just er modell.
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Funktionskontroll och justering av flöde och nivå köldbärar- och värmebärarkretsen
Funktionskontroll av smutsfilter. Rengöring vid behov
Kontroll och rengöring av luftfilter
Kontroll av panntrycket. Avluftning/ påfyllning vid behov
Kontroll av tryck i expansionskärl
Funktionskontroll av cirkulationspump
Funktionskontroll av säkerhetsventiler
Funktionskontroll av shuntventil/ växelventil/ motor
Kontroll av värmepumpens driftläge och inställningar
Funktionskontroll av kondensvattentråg och galler på utomhusmodeller
Rengöring av kondensavlopp/spillkopp
Kontroll av eventuella avvikelser i form av läckage och onormalt ljud
Kontroll av larmlogg
Funktionskontroll av samtliga givare
Eventuella mindre brister som upptäcks, åtgärdas i samband med besöket. Eventuella kostnader för
reservdelar tillkommer.

Vad ingår inte?
Eventuella brister som inte kan åtgärdas vid besök. Rörteamet kommer att kontakta er för åtgärdsförslag.

Vilka värmepumpar gäller avtalet för?
Avtalet kan tecknas på frånlufts-, berg- och luft/vatten värmepumpar.

Vad kostar ett avtal?
Frånluftsvärmepump
1950 SEK
Bergvärmepump 1950 SEK
Luft/Vatten värmepump
1950 SEK
Priserna är inklusive moms
Kostnad för reservdelar tillkommer

ADRESS
Storgatan 10B
891 33 Örnsköldsvik

TELEFON
0660-553 00

ORG.NR
556398-8251

E-POST
christoffer@rorteamet.se
tomas@rorteamet.se

HEMSIDA
www.rorteamet.se

FUNKTIONSKONTROLL VÄRMEPUMP
Jag har tagit del av informationen för funktionskontroll och beställer härmed:

Namn…………………………………………………………………………………………………..
Adress……….…………………………………………………………………………………...........
Postadress…………………………………………………………………………………………….
Tel dagtid…………………………………………….

Mobil…………...……………………............

Tel kvällstid…………………………………………………………………………………………...
Typ av värmepump…………………………………………………………………………………..
Installationsdatum …………………………………………………………………………………...
Serienummer……………………………………………………………………………………........

Datum:………………………………………………… Ort:………………………………………….

Underskrift:……………………………………………………………………………………………
Namnförtydligande:…………………………………………………………………………………..
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CHECKLISTA VID FUNKTIONSKONTROLL
Anmärkningar
Funktionskontroll och justering av flöde köldbäraroch värmebärarkrets
Funktionskontroll av smutsfilter. Rengöring vid behov
Kontroll och rengöring av luftfilter
Kontroll av panntrycket.
Avluftning/ påfyllning vid behov
Kontroll av tryck i expansionskärl
Funktionskontroll av cirkulationspump
Funktionskontroll av säkerhetsventiler
Funktionskontroll av Shuntventil/ Växelventil/ Motor
Kontroll av värmepumpens driftläge och inställningar
Funktionskontroll av kondensvattentråg och galler på
utomhusmodeller
Rengöring av kondensavlopp/ spillkopp
Kontroll av eventuella avvikelser i form av läckage och
onormalt ljud
Kontroll av larmlogg
Funktionskontroll av samtliga givare
Optimering av värme och vv-inställningar
Övriga anmärkning
Utetemperatur:

Förslag till åtgärder

Uppmätta temperaturer

1.

KB in: KB ut:

2.

VB in:

3.

VB ut:

Service utförd av:……………………………………………………
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