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Protokół naBławv/ przeqladll kotła qazoweqo / ołełełłreqo

Data : ti C g, i.a,{6
UŻytkownik : MŚ rłs' /r rrlr*'ąrl iał t /rtł s)ialćtŁż /ron,t ,/{'" .&1rr.,,
Typ kotła : 'r'/r*n' oł'o f,Jc';14 |rur: 

ranr 7488 fzff"ąo.rt, tł łl ./oł
Typ palnika: , , lNr: Fabrt?łrrnr-Ś }łłzn F'p.n,z 1''' " --'
Regulator: tłń/,ur|, ;ro rń'- |ur: raor /ł€ałł fc'/ ,/ęo,?o?
Sprawdzenie zasilanie gazu l przewody zasilające, sprawdzenie szczelności Śrłłzł*rr/'*r'
Ciśnienie w instalacji grzewczej ł " (; -etz^

Sprawdzenie połączeń elektrycznych g'łłr-.r"'r'ęrń,,s

Konserwacia
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Czyszczenie powierzchni grzewczych kotła / Wyffiika ,{*'(
Czyszczenie palnika

Sprawdzen ie urządzeń wykona:Tfl

Sprawdzenie stanu anody magnezowej
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Ustawienia

Ciśnieniegazu_naprzyłączu/spręz*entyńto,awJ
CiŚnienie gazu _ na dyszach / ciŚnienie oleju mbar / bar l4{o I -
Test przekaznikow / kodowanie regulatora ć,ą
Nffi / elektr ograniczenie temp" kotła Bs"*'

Nastawa temperatury podgrzewacza 5,1^ o

Nastawa sterownika pogodowego lub termostatu pokojowego

Pomiar CO lCO2 ppm lo/o

Wymienione częŚci zamienne Nr katalogowy
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a na wymienione elementy 24-mcy od daty montaŻu. (

cyjne takie jak dysze, elektrody, izolacje czy uszczelni,
vania
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