Aanvraag van een assistentie tot indienststelling
Uiterlijk 2 weken voor de indienststelling op te sturen. Document opgemaakt om aan de eisen van G1 en G2 te beantwoorden.
Datum:

Factuurnummer Ygnis
Atlantic Belgium
Avenue du château Jaco 1
1410 Waterloo,
Belgium

Aanvrager / Installateur
Naam :
Adres :

Phone: +32 (0) 357 28 28
Fax: +32 (0) 353 21 82
www.Ygnis.be

Gemeente :

Sav.belgium@groupe-atlantic.com

Postcode:
Telefoon :

Print Form
Email :

Keteltype
Serienummer

Aantal

VERMOGEN KW

TYPE

Ketel N°1
Ketel N°2
Ketel N°3
Ketel N°4

Om een assisterntie tot indienststelling in te plannen moeten de "conform" punten allemaam
aangevinkt worden. Indien niet aangevinkt = geen assistentie op de werf

Conform

Aangeraden

Gasleiding is lekdicht en ontlucht?

Aansluiting van de condensafvoer op de ketel ?

Gasdruk , minimale werkdruk aangepast volgens keteltype

Aansluiting op een neutralisatie systeem ?

Elektrische aansluiting ketel is ok ?

Elektrische aansluiting van de bijkomende regeling
( cascade )?

Warmtevraag op de installatie mogelijk?
Verlichting van de stookplaats ?
Waterzijdig vullen van de installatie ?
Aanwezigheid van een trekregelaar?
Waterzijdig ontluchten van de installatie ?
Aanwezigheid van een waterontharder ?
Verluchting stookplaats conform volgens NBN 61-001 of 61-002 ?
Schouwaansluiting definitief aangesloten ? Conform aan de
Normen

Mogelijkheid om een onderhoudscontract nemen ?

Schouwaansluiting volgens voorschriften ketel ?

GasType

Waterkwaliteit voldoet aan de voorschriften van de fabrikant *
-->Zorg voor analyse van water

G20

G25

Aanwezige gasdruk mbar

Installatie hydraulisch conform aan ketelvoorschriften

* Indien de waterkwaliteit NIET conform is, zal het risico door de instalateur gedragen worden en neemt Altantic Belgium geen verantwoordelijk op.

Hydraulische aansturing van de ketel, boiler en kringen
Ygnis Cascade regeling ?

Boiler aanwezig ?
Evenwichtsfles ?
Hydraulische kringen ?
Schouwaansluiting ?

JA

RVS 63 Siemens

NEE

0-10V

JA

NEE

JA

NEE

JA

NEE

B23

B23p

Aan/uit

type:

Buitensonde

aantal:

volume:

Aantal
C13

C33

C43

C53

C83
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Werfadres
Werf :
Adres :
Gemeente :
Postcode :
Contact op de werf :
Telefoon / GSM :

Bijkomende Opmerkingen

1. Beschrijving van de prestaties van de bijstand bij indienststelling
Controle van het naleven van de hydraulische en electrische aanbevelingen van ons materiaal.
Wij staan niet garant voor een goede globale werking van de stookplaats en in het bijzonder van de luchtdichtheid en waterdichtheid van het
netwerk. Controle en preregeling voor het opstarten van de brander (druk van de gasvoeding...).
Opstarten van de brander, meting van de verbrandingsparameters en, indien nodig, bijregeling in functie van de verbrandingsregelingen.
Voor een Ygnisketel: regeling van de werkingsvoorschriften en van de stooklijn volgens de waarden gegeven door de klant. Deze waarden
zullen in functie zijn van de buitentemperatuur of van het gebruik van een 0-10v signaal via het beheersysteem.
Dit impliceert dat de buitensonde of het signaal komende van het beheersysteem voor de indienststelling op de ketel werd aangesloten. Indien
deze voorwaarde niet gerespecteerd word en een tweede verplaatsing nodig is, zal deze gefactureerd worden.
Wij komen niet aan de regelaars die de secundaire kringen regelen. Indien er interactie is met de regelaar van de ketel, moet de fabricant van
dit systeem aanwezig zijn tijdens de indienststelling. Basisuitleg aan de gebruiker (installateur, exploitant of finale klant) om de regelingen te
kunnen aanpassen.
Een volledige opleiding ter plaatse of in het opleidingscentrum, kan op vraag worden voorgesteld. Voorstelling van de gebruikshandleiding en
aanwijzingen naar de paragrafen waar de uitleg staat voor het goede gebruik en onderhoud van het materiaal. Redactie ter plaatse van het
rapport van indienststelling met de uitgevoerde regelingen en eventuele observaties voor wijzigingen voor een correcte werking of het
behouden van het materiaal om te kunnen genieten van de waarborg.
2. Aanvullingen op vraag
1. Indien er een automatische cascaderegeling, door Atlantic voorzien, geinstalleerd werd: op de dag van de interventie, controle van de
plaatsing van de temperatuursondes, van de coherentie van de werkingsvoorschriften van de cascade met de regelingen op de ketel; regeling,
volgende de indicaties gegeven door de klant op de installatie, differentieel, timers en eventuele integraties. Indien er interactie is met een
ander systeem, moet de fabricant van dit systeem aanwezig zijn tijdens de indienststelling.
2. Indien de prestaties zoals hierboven beschreven niet gefinaliseerd zijn door de klant (installatie niet afgewerkt, waarden van de regeling niet
gekend door de persoon ter plaatse...) kan een tweede verplaatsing, op vraag, met een bijkomstige prestatie gefactureerd worden.

3 - Tarieven in regie
Prestatie :
Startforfait - 1u interventie :
Extra uur :

125,00€
55,00€

Verplaatsing :
Tarief per Km :
1u verplaatsing = 60 km

0,52€
52€

Handtekening aanvrager
Datum:
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