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Protokół uruchomienia centrali 
 

Klient 
(adres/Tel./os. 

Kontaktowa/NIP) 
 

Nazwa i 
adres obiektu 

 

Model 
centrali 

 

Nr seryjny 
centrali 

 

Data 
sprzedaży 

 

Data dostawy 
 

Montaż: 
Imię, nazwisko, firma, pieczątka firmowa 

Data i podpis technika 

  

Okablowanie: 
Imię, nazwisko, firma, pieczątka firmowa Data i podpis technika 

  

Uruchomienie: 
Imię, nazwisko, firma, pieczątka firmowa Data i podpis technika 
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Automatyka: 

Usługa Tak Nie Uwagi 

Automatyka w 
zakresie dostawy 

  

Dostawca automatyki: 
 

Numer seryjny: 
 

Prawidłowa 
praca układu 
automatyki 

   

 
Pomiary: 

Nawiew 

 Projektowany Zmierzony 

Wydatek powietrza, [m3/h]   

Spręż dyspozycyjny, [Pa]   

Prąd znamionowy silnika, [A]   

Częstotliwość falowników, [Hz]   

 

Wywiew 

 Projektowany Zmierzony 

Wydatek powietrza, [m3/h]   

Spręż dyspozycyjny, [Pa]   

Prąd znamionowy silnika, [A]   

Częstotliwość falowników, [Hz]   
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Dane urządzenia: 

 
Wartość wymagana, 

Tak / Nie 
Uwagi: 

Doprowadzone zasilanie 
[V/Hz] 

  

Zabezpieczenie elektryczne 
[A] 
(Rodzaj, wartość) 

  

Przewodu zasilający [mm2] 
(Rodzaj, przekrój)  

 

Poprawność działania 
siłowników 
(Przepustnice nawiew i 
wywiew, zawór nagrzewnicy, 
zawór chłodnicy, by-pass) 

 

 

Nagrzewnica elektryczna 
(Zasilanie, moc, znamionowa, 
prąd znamionowy, regulacja, 
zabezpieczenie, próba 
zadziałania) 

 

 

Nagrzewnica wodna 
(zabezpieczenie, nastawa 
zabezpieczenia, test) 

 
 

Nagrzewnica gazowa 
(Ciśnienie gazu na zasilaniu 
nagrzewnicy [mbar]) 

 
 

Nagrzewnico/chłodnica 
freonowa 
(Chłodzenie, grzanie, 
regulacja, poprawność 
działania agregatu) 

 

 

Nawilżacz 
(typ, nastawa)  

 

Dodatkowa sekcja 
(chłodzenie, grzanie, 
wentylator, etc.) 

 

 

Dodatkowa sekcja 
(chłodzenie, grzanie, 
wentylator, etc.) 

 

 

Dodatkowa sekcja 
(chłodzenie, grzanie, 
wentylator, etc.) 
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Stan techniczny: 

 Opis:  
Stan techniczny centrali w momencie uruchomienia  

Ocena wizualna 
zewnętrzna 

 

Ocena wizualna 
wewnętrzna 

 

Ocena zabrudzenia 
filtrów 

 

Ocena wymiennika 
odzysku 

 

Ocena wymienników 
nagrzewnicy i chłodnicy* 

 

 
Szkolenie personelu: 

Przeszkolono obsługę w zakresie: 

 

Nazwisko i Imię Stanowisko Podpis 

   

   

   

   

   

 

Centrala jest gotowa / nie gotowa* do uruchomienia i dalszej eksploatacji. 

Podpis i pieczątka wykonawcy usługi: Podpis i pieczątka klienta: 

  

 
Odesłanie wypełnionego protokołu z uruchomienia centrali w terminie do 90 dni od daty dostarczenia 
urządzenia jest warunkiem udzielenia gwarancji. 


