YAKICI CİHAZ DEVREYE ALMA TALEP FORMU
E-GAZ MALZEMELERİ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ Servis Müdürlüğü

TARİH:

Tel: 0216-310 19 00

info@e-gaz.com.tr

Faks: 0216-31019 01
TALEBİ YAPAN BAYİ/TAAHHÜTÇÜ

CİHAZIN BULUNDUĞU İŞLETME/ BİNA
Firma Adı, Adresi

Adı Soyadı/Unvanı:
Tel ve Faks:
Kaşe ve imza:

CİHAZIN MARKASI:

İlgili Şahıs:
Tel ve Faks:
RIELLO

FRACCARO

Seri No:

TECNOCLIMA

Cihaz Tipi:

Kullanılan Yakıt: Doğalgaz

LPG

Montaj Tarihi:
Motorin

Fuel Oil

Diğer (Belirtiniz):

Yukarıdaki adreste bulunan yakıcı cihazın montajı aşağıdaki kontrol listesine göre kontrol edilerek hatasız ve eksiksiz tamamlanmıştır.
Uygunsuzluk nedeniyle sistemin devreye alınamaması veya cihazın çalıştı rılmaması halinde Yetkili Servis masraflarının tarafımızdan
karşılanacağını ve tespit edilen hata/eksikliklerin giderileceğini kabul ederek cihazın devreye alınmasını rica ederiz.
DİKKAT! Bu form, E-Gaz merkez servise faks ile yollandığı tarihten itibaren cihazınız 3 gün içinde devreye alınacaktır. Cihazınızı
devreye almak için işletme/binaya gelindiğinde yetkili şahsın olmaması ve/veya aşağıdaki kontrol listesine göre bir eksiklik olması
durumunda cihazınız devreye alınmayacak ve servis masrafı tarafınıza fatura edilecektir.

CİHAZIN MONTAJINA İLİŞKİN KONTROL EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
ÖNEMLİ HATIRLATMA: Aşağıdaki hususlar devreye alma öncesinde tamamlanmış olmalıdır.

DOĞAL GAZ
1.
2.
3.
4.
5.

Yerel gaz kuruluşunun verdiği gaz açma belgesi mevcut mu (DG’lı cihazlar için) ve gaz açık mı? ÇOK ÖNEMLİDİR, BU
BELGE YOKSA BRÜLÖR DEVREYEALINMAZ!
Brülörlerin, kazana takılmış, kazan su ile dolu, elektrik tesisatı kazana gelmiş, kazan emniyetleri bağlı, brülöre besleme,
kontrol devresi, termostat uçları getirilmiş, baca gazı analizi için yer açılmış. Kazan çalışmaya hazır durumda.
Buhar ve kızgın yağ kazanları için kazan yetkili servisi mutlaka devreye alma esnasında hazır bulunmalıdır.
Otomasyon sistemi varsa sistemin yetkili servisi devreye alma sırasında hazır olmalıdır
Yakıcı cihazın bütün mekanik bağlantısı, gaz bağlantısı ve baca bağlantısı tamamlanmış olmalıdır.

SIVI YAKIT
1.Yak ıt devresi hazır cihaza bağlanmış veya bağlanmaya hazır
hale getirilmiş.
2.Fuel oil ile çalışacaksa tüm donanımıyla beraber pot, hazır
ve bağlanmış.
3.Yukarıda doğal gaz için md. 2 şartları geçerlidir.
4.Yakıt devresinin hazır olmaması durumunda, geçici olarak
bidonla getirilip çalıştırma istenirse yapılacak ikinci servis
ücrete tabidir.

BU KISIM E-GAZ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

Yönlendiren Servis
Tel /Faks
Not

ÇİFT YAKIT
1.Yukarıda doğal gaz ve sıvı yakıt için aranan şartlar sağlanmıştır.
2.Çift yakı tlı cihazlarda devreye alma iki yakıtla da yapılır. Hazır
olmaması nedeniyle tek yakıtla çalıştırılırsa, ikinci yakıtla devreye
almada servis ücreti alınır.

