
Doklad o instalaci a zaškolení
(Originál zašlete prosím do společnosti ROTEX)

ROTEX doporučuje, pro provozní bezpečnost vašeho topného zaří-
zení, uzavřít servisní smlouvu, jakož i zapisovat prováděné servisní 
práce a zjištěné naměřené hodnoty do provozní příručky. 
Hodnoty nastavené při uvádění do provozu, zapište prosím do 
tabulky vpravo.

Společnost ROTEX Heating Systems GmbH 
přebírá vůči koncovému zákazníkovi záruku 
na chyby materiálu a výrobní chyby, dle 
záručních ustanovení (viz níže).Nároky ze 
záruky existují pouze tehdy, je-li zařízení řád-
ně nainstalováno a uvedeno do provozu 
odbornou firmou. Nechte si toto, prosím, 
písemně potvrdit od vaší montážní společ-
nosti na tento doklad o zaškolení.

Data zařízení ROTEX A1  Plynový 
výhřevný kotel

 Olejový výhřev-
ný kotel 

Typ ____________ Výrobní číslo ______________

(Typ a výrobní čís. viz typový štítek pod propojovacím panelem kotle)

Regulace: ____________ Výrobní číslo ______________

Zásobník horké 
vody: ____________

Výrobní číslo ______________

Kupující

Jméno __________________________________________

Ulice __________________________________________

PSČ __________ Mís. __________________________

Telefon __________________________________________

Byl jsem zaškolen do obsluhy. Byly mi předány provozní návod i 
provozní příručka.

Podpis zákazníka

Záruční podmínky

V zásadě platí zákonné záruční podmínky. Naše záruční podmínky 
mimo tento rámec najdete na internetu na následujících adresách: 
www.daikin.cz > Právní upozornění (Upozornění právní povahy

Montážní firma

Jméno __________________________________________

Ulice __________________________________________

PSČ __________ Mís. __________________________

Telefon __________________________________________

Uvedené zařízení bylo námi dne _______________ řádně nainstalo-
váno a předáno zákazníkovi.

Razítko a podpis montážní firmy

Protokol o měření uvádění do provozu plyn./olej. hořáku

Druh ply.1)  Zemní plyn E/H  Zemní plyn LL/L  Zkapalněný plyn

max min

Zatížení jmenovitým teplem ____________ ____________ kW

Proud plynu1) ____________ ____________ l/min

Vst. tlak na plyn.ventilu1) ____________ ____________ mbar

Tryska2) __________________________

Tlak oleje2) __________________________ bar

CO2 ____________ ____________ %

O2 ____________ ____________ %

CO ____________ ____________ ppm

Koeficient sazí2) __________________________

Tah komína ____________ ____________ mbar

Teplota v potrubí spalin ____________ ____________ °C

CO2 v přívodním vzduchu ____________ ____________ %

Tepl. v nasávaném vzduchu ____________ ____________ °C

Další ________________________________
________________________________

1) pouze pro plyn 2) pouze pro olej

Dodatek o ochraně dat

Všichni zde podepsaní a příjemci tohoto formuláře se zavazují, nepře-
dávat zde uvedené osobní údaje bez výslovného souhlasu, třetím oso-
bám.

Kopie

Originál: --> ROTEX

1. Kopie: --> Zákazník

2. Kopie: --> Montážní firma
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