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GAMA - PO
Návod na obsluhu, montáž a údržbu
lokálneho plynového ohrievača

Krajina určenia:

SK
Všeobecné upozornenie:

Obsahuje záručný list.

-

Tento návod je platný iba v prípade, ak kód krajiny uvedený na plynovom ohrievači je
totožný s kódom uvedeným na prednej strane návodu. Ak tento kód na ohrievači nie je,
riaďte sa technickými návodmi, ktoré obsahujú dôležité informácie týkajúce sa úpravy
ohrievača s ohľadom na podmienky ich používania v príslušnej krajine.
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Ďakujeme Vám za prejavenie dôvery a kúpu plynového ohrievača GAMA-PO . Veríme, že
budete s našim výrobkom spokojní.

A. POPIS OHRIEVAČA
Lokálny plynový ohrievač GAMA-PO je určený k účinnému nezávisle regulovanému
vykurovaniu menších obytných, rekreačných i pracovných priestorov. Ekologický horák
WORGAS umožňuje pri efektívnom spaľovacom procese alternatívne použitie zemného
plynu alebo propán – butánu. Ovládanie plne modulovanou plynovou armatúrou EUROSIT
630 s termopoistkou umožňuje plynulú reguláciu výkonu v závislosti od požadovanej
teploty v miestnosti. V prípade zhasnutia plameňa dôjde k bezpečnému uzavretiu prívodu
plynu. Teleso výmenníka patentovo chránenej konštrukcie vyrobené unikátnou technológiou
z hliníka zabezpečuje veľmi dobrú tepelnú vodivosť a dlhú životnosť. Kryt ohrievača
v dvoch dizajnových verziách je z oceľového plechu povrchovo chráneného ekologicky
nezávadnou úpravou.

1. Technické údaje
GAMA-PO GAMA-PO GAMA-PO GAMA-PO GAMA-PO GAMA-PO
2.4
3.4
4.7
2.4
3.4
4.7

Typ:
Prevedenie:
Palivo:
Príkon cez spalné teplo
Prietok paliva pri men. príkone
Vstupný pretlak plynu do ohrieva ča
Nast. pretlak regulátora SIT – max
Nast. pretlak regulátora SIT – min
Prípojka potrubia
Priemer trysiek hlavný horák
zapaľov. horáčik
Kategória spotrebiča
Trieda NOx
Trieda účinnosti
Hmotnosť bez obalu (cca)
Účinnosť

kW
m3/h
mbar
mbar
mbar
DN
mm
mm

kg
%

B
komín
ZP/PB

C
cez stenu
ZP/PB

G20/G30

G20/G30

2,4
3,4
4,7
2,4
3,4
4,7
0,22/0,06 0,32/0,09 0,43/0,13 0,22/0,06 0,32/0,09 0,43/0,13
20/29
20/29
15/28
15/28
4/8
4/8
15
15
1,3/0,8
1,5/0,95 1,75/1,1
1,3/0,8
1,5/0,95 1,75/1,1
0,35/0,25
0,35/0,25
II2H3B/P
II2H3B/P
4
4
4
4
4
4
1
1
12,5
17
18
12,5
17
18
87 – 93 podľa výkonového a dizajnového typu

Pozn.: Údaje za lomenou čiarou zodpovedajú hodnotám vzťahujúcim sa na propán - bután.
Výrobca prehlasuje, že výhrevnou plochou sa rozumie rozvinutý povrch plášťa spaľovacej
komory plynového ohrievača.

2. Príslušenstvo
1. K ohrievaču je dodávané koaxiálne potrubie na odvod spalín a prívod vzduchu potrebného
k horeniu v štandardnej dĺžke 600 mm . Podľa montážnych podmienok u spotrebiteľa je
možné na požiadanie dodať potrubie v dĺžkach 300, 700, 1100 mm.
2. Vonkajší kryt odvodu spalín („kôš“) s prírubou na zamedzenie priameho náporu vetra cez
potrubie do telesa výmenníka.
3. Montážna sada – spojovací materiál
Pozn.: V prípade komínového prevedenia je namiesto štandardnej sady dodávaný prerušovač
ťahu spalín a montážne konzoly.
∗

PO = plynový ohrievač
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B. NÁVOD NA POUŽITIE
Umiestnenie a inštalácia
Pred inštaláciou plynového ohrievača sa presvedčte, či miestne podmienky dodávky zemného
plynu (pretlak v systéme 20 mbar) a nastavenie ohrievača sú kompatibilné.
Inštaláciu plynového spotrebiča môžu vykonávať len oprávnené osoby.
Umiestnenie a inštalácia musí byť vykonaná v súlade s STN EN 1775, TPP 704 01,
STN 38 6460
Pri inštalácii a používaní plynového ohrievača musí byť dodržaná STN 06 1008 čl. 21, najmä:
- plynový ohrievač obsluhujte podľa návodu na obsluhu
- plynový ohrievač môžu obsluhovať len dospelé osoby
- plynový ohrievač smie byť bezpečne používaný v obyčajnom prostredí podľa STN 33 0300.
Za okolností vedúcich k nebezpečiu prechodného vzniku horľavých plynov a pár, alebo pri
prácach, pri ktorých by mohlo vzniknúť prechodné nebezpečenstvo požiaru alebo
výbuchu (napr. lepenie linolea, PVC a pod.), musí byť činnosť plynového ohrievača včas
pred vznikom nebezpečenstva ukončená.
- pred montážou plynového spotrebiča musí mať užívateľ povolenie k pripojeniu plynového
spotrebiča na plynovú prípojku od prevádzkovateľa rozvodnej siete
- plynový ohrievač musí byť upevnený na nehorľavom, rovnom a pevnom podklade
presahujúcim obrysy ohrievača najmenej o 100 mm na každej strane
- na plynový ohrievač alebo do vzdialenosti menšej ako bezpečná vzdialenosť od neho (t.j.
min. 100 mm) sa nesmú klásť alebo umiestňovať predmety z horľavých hmôt (napr. závesy,
záclony, police, parapetné dosky a pod.)
- ohrievač neumiestňujte do prostredia so zvýšenou prašnosťou – môže dochádzať ku
farebným zmenám krytu, alebo špineniu steny nad ohrievačom
- v prípade možného ohrozenia detí, starých alebo chorých osôb použite pri inštalácií
dodatočný ochranný kryt – rám alebo konštrukciu z nehorľavého materiálu

Prísny zákaz odstraňovať kryt ohrievača
a dotýkať sa telesa výmenníka tepla za prevádzky !
Súvisiace normy:
STN 92 0300
STN 06 1401
STN EN12007-1
STN EN 1775
STN 73 4201
STN 73 4210
STN 38 6405
508/2009 Z. z.
398/2013 Z. z.
17/2007 Z. z.
TPP 704 01
Harmonizovaná
STN EN 613

- Požiarna bezpe čnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla
- Lokálne spotrebiče na plynné paliva
- Plynovody na maximálny prevádzkový tlak do 16 barov vrátane
- Zásobovanie plynom
- Navrhovanie komínov a dymovodov
- Montáž komínov a dymovodov a pripojenie a pripájanie spotrebičov palív
- Plynové zariadenia – zásady prevádzky
- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a bezpečnosti technických zariadení
- Zákon o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných
systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Domové plynovody
- Samostatné konvekčné ohrievače na plynné palivá
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C. PRACOVNÝ POSTUP PRI MONTÁŽI
(Pre montážnych technikov - odborne spôsobilé osoby )
1. Na miesto montáže priložte montážny plech a označte otvor pre koaxiálne potrubie.
2. Vysekajte otvor pre koaxiálne potrubie.
3. Osaďte nasávacie potrubie so spádom do ohrievača (maximálny výškový rozdiel je 5 mm),
upevnite potrubie PUR penou alebo inou alternatívnou výplňou, opravte okolie potrubia.
4. Priložte montážny plech, vyrovnajte ho do vodorovnej polohy a označte prvý otvor pre
kotviacu skrutku. Vŕtajte dieru Ć 6. Do vzniknutej diery zasuňte kombinovanú skrutku, čím
zaistíte plech voči posunutiu. Označte ďalší otvor a postup opakujte. Po navŕtaní všetkých
štyroch dier Ć 6 vyberte kombinované skrutky a odoberte montážny plech. Diery zväčšite
vrtákom na Ć 12. Zasuňte priložené hmoždinky. Do hmoždiniek naskrutkujte kotviace
kombinované skrutky. Na zaskrutkovanie skrutiek do hmoždiniek použite priložené
matice. Natočte ich na metrickú časť závitu skrutky a zaistite ich v kontre.
5. Montážny plech nasuňte na nasávacie potrubie upevnené v stene a na kombinované skurtky,
na ktorých ponechajte už iba po jednej matici. Plech vyrovnajte do rovnobežnej polohy voči
stene. Plech sa nesmie dotýkať steny. Vzdialenosť medzi stenou a plechom musí byť 25
– 30 mm. Vzdialenosť si nastavte maticami na kombinovaných skrutkách.
6. Označte dĺžku nasávacieho potrubia. Venujte, prosím, pozornosť označeniu tak, aby
nasávacie potrubie presahovalo montážny plech asi o 1 mm aj po jeho skrátení. Odoberte
montážny plech. Nepotrebnú časť nasávacieho potrubia oddeľte.
7. Založte montážny plech na doraz k maticiam (ak ste postupovali podľa návodu je už
nastavená správna poloha plechu voči stene a nasávaciemu potrubiu). Použitím druhej
matice dotiahnite montážny plech.
8. Na montážnom plechu odskrutkujte horný a spodný držiak telesa výmenníka. Zasuňte teleso
ohrievača do plechu a utiahnite ho držiakmi.
9. Z vonku vsuňte výfukové potrubie. Dĺžku výfukového potrubia v prípade potreby upravte
tak, aby presahovalo nasávacie o 25-30 mm. Je dôležité výfukové potrubie označiť
a následne skrátiť tak, aby trubka dosadala na celé hrdlo výfuku v komore výmenníka
a súčasne bol dodržaný presah výfuku cez nasávanie (viď nákres v prílohe).
Polohu výfukového potrubia zafixujte dlhšou skrutkou s maticou do otvoru umiestneného
v prírube nasávacieho potrubia.
10. Založte a priskrutkujte vonkajší kryt odvodu spalín („kôš“).
11. Vyhotovte plynovú prípojku DN 15 k ohrievaču. Ohrievač pripojte flexibilnou hadicou (je
súčasťou dodávky) na guľový uzáver DN 15.
12. Založte čelný kryt ohrievača.
Pri prevedení ohrievača typu B (odvod spalín do komína) musí byť nainštalovaný
prerušovač odvodu spalín (viď nákres spôsobu uchytenia ohrievača v prílohe).
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D. UVEDENIE DO PREVÁDZKY
(Pre servisných technikov - odborne spôsobilé osoby )
Pred uvedením do prevádzky skontrolujte otvorenie hlavného uzatváracieho ventilu pred
ohrievačom.
Podľa návodu na obsluhu, časť I., zapnite ohrievač .
1. Skontrolujte správnosť nainštalovania ohrievača podľa bodu C-5. Montážny plech
musí byť vzdialený od steny cca 25-30 mm (neplatí pri komínovom prevedení!). Osobitne
venujte, prosím, pozornosť správnosti osadenia odvodu spalín podľa bodu C-9. Výfukové
potrubie musí byť prichytené k nasávaciemu potrubiu skrutkou, musí presahovať
nasávacie potrubie min. o 25 mm a musí byť pevne nasunuté na výfukové hrdlo ohrievača
(viď nákres v prílohe).
2. Skontrolujte tlak plynu na tryske malého horáčika; nastavovacou skrutkou upravte tlak tak,
aby veľkosť zapaľovacieho plamienka bola cca 30 mm. Súčasne musí byť splnená
podmienka ponorenia termočlánku do plamienka cca 3 mm.
3. Uzatvorením plynu skontrolujte funkčnosť termopoistky. Do 1 minúty musí počuteľne
odpojiť prívod plynu k hlavnému horáku.
4. Pootočením ovládacieho gombíka automatiky zapnite horák na minimálny výkon. Horák
nastavíte U-manometrom na 40 mm vodného stĺpca (4 mbar) skrutkou na automatike.
5. Otočením ovládacieho gombíka na maximum dosiahnete maximálny výkon. Nastavte ho
U-manometrom na 150 mm vodného stĺpca (15 mbar). (Pozn.: Pri vysokej teplote
v miestnosti - cca 25-30 °C, je nutné termosystém automatiky kvôli správnemu nastaveniu
maximálneho výkonu schladiť ).
6. Počas prevádzky a nastavovania výkonov je potrebné urobiť kontrolu testnosti spojov na
ohrievači vrátane plynovej armatúry. Súčasťou uvedenia do prevádzky je aj kontrola odvodu
spalín a umiestnenia vonkajšieho krytu odvodu spalín. Nasávacie potrubie musí byť
minimálne o 20-30 mm kratšie ako potrubie výfukové.
7. Snímač teploty termosystému umiestnime podľa typu montážneho plechu
–a) buď do prelisovaných výstupkov
–b) alebo pomocou plastových príchytiek do otvorov predvŕtaných
vpravo vzadu na montážnom plechu.
Funkčnosť termosystému vyskúšajte jeho zahriatím v zovretej dlani.
8. Vyplňte záručný list.
9. Zákazníka oboznámte a poučte o obsluhe ohrievača a dajte podpísať prehlásenie o poučení
s obsluhou ohrievača.
Takto je ohrievač pripravený na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.
Pravidlá pre uvedenie do prevádzky v prevedení propán-bután:
Vymeniť trysku hlavného horáka a zapaľovacieho horáčika.
GAMA-PO 2.4 GAMA-PO 3.4 GAMA-PO 4.7
PB
Hlavný horák
Zapaľovací horáčik

0,8
0,25

0,95
0,25

1,1
0,25

V bode 4. Uvedenia do prevádzky sa mení text:
... sa nastavuje U-manometrom na 80 mm vodného stĺpca (8 mbar) skrutkou na automatike.
V bode 5. Uvedenia do prevádzky sa mení text:
... Nastavte ho U-manometrom na 280 mm vodného stĺpca (28 mbar). ...
Pozn:

Výrobca odporú ča pri uvádzaní ohrievača do prevádzky vypáliť lakovaný povrch telesa pri
odstránenom čelnom kryte na maximálny výkon (reg. st. 7) pri tlaku plynu 150 mm vodného stĺpca
na U-manometri po dobu cca 1 hodiny. Pri vypaľovaní laku zaistite vetranie priestoru.
Lokálny plynový ohrievač GAMA-PO, vyrába: PLYNOSPOL s.r.o., Budovateľská 22, 080 01 Prešov
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E. NÁVOD NA OBSLUHU
1. Zapnutie a ovládanie ohrievača

n
n
n
n
n
n
n
n
n

obr.1
obr.2
obr.3
Otvorte hlavný uzáver plynu pred vstupom do ohrievača.
Na obr. č. 1 je znázornený regulačný gombík v „ zatvorenom “ stave.
Regulačný gombík otočte z polohy „ zatvorené “ do polohy „ hviezdi čka“ (obr. č. 2).
Regulačný gombík pritlačte až na doraz, tým vpustíte plyn do zapaľovacieho horáčika
a pridržte asi 20 sekúnd.
Stlačte piezoelektrický zapaľovač, ktorý zapáli plamienok na zapaľovacom horáčiku
(skontrolujte cez kontrolné okienko).
Regulačný gombík pridržte pritlačený ešte 20 sekúnd.
Po uvoľnení regulačného gombíka musí zapaľovací horáčik horieť.
Pootočením regulačného gombíka na požadovaný stupeň od č. 1 až č. 7 (obrázok č. 3) dôjde
k zapáleniu hlavného horáka.
Po zapálení hlavného horáka nikdy nepretáčajte reg. gombík ihneď na maximálny stupeň č. 6 - 7.
Požadovaný výkonový stupeň zvoľte po cca 2-5min, kým sa ohrievač ustáli.

POZOR!
V prípade, že po uvoľnení ovládacieho gombíka zapaľovací horáčik zhasne,
celý cyklus zapaľovania zopakujeme AŽ PO UPLYNUTÍ 3 minút !
Nikdy ohrievač nezakrývajte !

2. Vypnutie ohrieva ča

n Vypnutie ohrievača dosiahnete pretočením ovládacieho gombíka do polohy „zatvorené“ (obr. 1).
n Pri predpokladanom dlhodobom nepoužívaní ohrievača uzavrite prívod plynu pred ohrievačom.

3. Údržba a servis
Odoberte z plynového ohrievača kryt a vysávačom alebo vlhkou utierkou namočenou v saponáte
očistite výmenník tepla od prípadného prachu. Nepoužívajte riedidlá a rozpúšťadlá - môže dôjsť
k poškodeniu špeciálnej povrchovej úpravy výmenníka .
Nikdy nečistite zahriaty výmenník !
Na modeloch s prípojnou hadicou je nutné v zmysle platných predpisov a noriem
po piatich rokoch prevádzky vymeniť hadicu (vykoná odborný servis).
Pri komínových modeloch zabezpečte raz ročne kontrolu komínového telesa alebo vložky.
Všetky ostatné údržbárske a servisné práce smie vykonávať iba autorizovaný pracovník.
Odporúčame: po každej vykurovacej sezóne vykonať odborne spôsobilou osobou
servisnú prehliadku, čo prispeje k predĺženiu životnosti a bezpečnej
prevádzke ohrievača.
Poruchy hláste príslušnej servisnej organizácii podľa miesta bydliska. Pri vykonaní záručnej opravy je servisný
technik povinný predložiť užívateľovi osvedčenie na vykonávanie servisných opráv.
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F. ZÁRUČNÉ PODMIENKY
OSVEDČENIE O AKOSTI A KOMPLETNOSTI
Lokálny plynový ohrievač GAMA-POŇ
Výrobca:

PLYNOSPOL s.r.o.
Budovateľská 22
080 01 Prešov, Slovensko
tel. 00421517734109, fax 00421517725386
web: www.plynospol.sk Email: plynospol@plynospol.sk

Typ ohrievača:

GAMA-POŇ

Výrobné číslo:
Dátum výroby:
Príslušenstvo: - koaxiálne potrubie odvodu spalín (typ B - montážne konzoly)
- vonkajší kryt odvodu spalín s prírubou (typ B - prerušovač odvodu spalín)
- montážna sada skrutiek
GAMA-POŇ 4.7, 3.4, 2.4 (B,C)

Certifikácia:
CE 1299 č. 181299108 /27.04.2018

Vydal Slovenský technický skúšobný ústav Piešťany

..................................................................
Pečiatka a podpis OTK:

Záručné podmienky platné pre Slovenskú republiku
1. Záručná lehota na plynové ohrievače je 24 mesiacov . Záruka začína plynúť dňom uvedenia
do prevádzky. Uvedenie do prevádzky musí byť vykonané najneskôr do 6 mesiacov odo dňa
predaja pri dodržaní podmienok uskladnenia v suchom neagresívnom prostredí.
2. Nárok na záručnú opravu bude uznaný vtedy, ak porucha bola bez zbytočného odkladu
ohlásená servisnému stredisku. Pri nárokovaní na záručnú opravu je nutné predožiť riadne
vyplnený originál záručného listu.
3. Počas záručnej lehoty budú bezplatne odstránené všetky vady materiálu a chyby výrobku.
Výrobca si vyhradzuje právo rozhodnúť o výmene alebo oprave chybného dielu počas
záručnej lehoty. Vymenené diely zostávajú majetkom výrobcu.
4. Podmienkou pre uznanie nároku na záručnú opravu je, že výrobok bol inštalovaný podľa
platných predpisov a noriem oprávnenou firmou a uvedený do prevádzky vyškoleným
servisným technikom.
5. Pri uplatnení záručnej opravy sa záručná lehota predlžuje o dobu, po ktorú spotrebič
neplnil funkciu, t.j. od nahlásenia závady po termín jej odstránenia.
6. Nárok na výmenu ohrievača alebo primeranú zľavu z ceny nastáva len v prípade, ak výrobca
nie je schopný v záručnej lehote vzniknutú závadu odstrániť, alebo rozhodne inak.
7. Nárok na náhradu škôd vzniknutých mimo výrobku, pokiaľ to nevyplýva zo zákona,
nevzniká.
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Zánik nároku na záruku
Nárok na záruku zaniká, ak ohrievač nebol používaný podľa návodu na prevádzku a údržbu,
pri poškodení ohrievača užívateľom, neodborným zásahom neoprávnenej osoby, použitím
nevhodných prostriedkov pri čistení ohrievača, po použití dielov iného výrobcu, pri chybách
vzniknutých prepravou po prevzatí ohrievača od výrobcu, skladovaním po predaji v nevhodnom
a agresívnom prostredí, alebo vyššou mocou.
Záruka sa nevzťahuje na poruchy zavinené nečistotami v plyne, v spaľovanom vzduchu,
nevhodným odvodom spalín, nevhodným umiestnením.

UPOZORNENIE:
Uvedenie do prevádzky, nastavenie, vyskúšanie, záručné a pozáručné opravy
môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby.
Odborne spôsobilá osoba je na požiadanie zákazníka povinná sa preukázať
osvedčením vydaným Technickou inšpekciou.

Mnoho príjemných chvíľ stravených v teple domova s naším výrobkom
Vám želajú pracovníci spoločnosti

PLYNOSPOL s.r.o. Prešov
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podľa Smernice 2016/426/EC
spotrebiče spaľujúce plynné palivá

according to Directive 2016/426/EC
appliances burning gaseous fuels

Popis a funkcia výrobku:

Description and function of the product:

Výrobca vyhlasuje, že:

The manufacturer declares that:

a) Smernica 2016/426/EC
spotrebiče spaľujúce plynné palivá

a) Directive 2016/426/EC
appliances burning gaseous fuels

; A1: 2004 Samostatné konvekčné
ohrievače na plynné palivá.
d) Číslo certifikátu: 181299108

Dátum a miesto vydania vyhlásenia:
Date and place of the declaration:
30.04.2018, Prešov, Slovakia

; A1: 2004 Individual convection heaters
for gaseous fuels.
d) Certificate number: 181299108

František SEDLÁK
konateľ spoločnosti
company officer

Bank account: OTP Banka Slovensko, a.s., IBAN: SK34 5200 0000 0000 1699 3553

Lokálny plynový ohrievač GAMA-PO, vyrába: PLYNOSPOL s.r.o., Budovateľská 22, 080 01 Prešov
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G. POTVRDENIE O MONTÁŽI
A UVEDENÍ OHRIEVAČA DO PREVÁDZKY
(Vyplňuje oprávnená osoba, čitateľne, paličkovým písmom)
Vyplnené potvrdenie zašlite výrobcovi: PLYNOSPOL s. r.o. Prešov

Plynový ohrievač GAMA- POŇ 2.4 3.4 4.7 v. č ........................................
Výrobca potvrdzuje, že ohrievač bol riadne
skontrolovaný a svojim zhotovením zodpovedá
príslušným technickým podmienkam a STN.

Pečiatka a podpis kontroly:

Dodávateľ potvrdzuje, že plynový spotrebič zodpovedá ustanoveniam: STN EN 613:2003
Zakúpené dňa (mesiac uviesť slovom):

Pečiatka a podpis predajcu:

Dôležité:
Namontované dňa (mesiac uviesť slovom):

Pečiatka a podpis montážnej organizácie:

Záznamy o uvedení ohrievača do prevádzky
Meno užívateľa :

Bydlisko:

Názov servisnej organizácie:

Mesto:

Do prevádzky uviedol - meno serv. technika
(čitateľne):

Potvrdzujem, že po uskutočnenej kontrole všetkých náležitostí môže byť ohrievač v trvalej prevádzke. Užívateľ bol
oboznámený s obsluhou ohrievača a zárovň mu bola doporučená pravidelná údržba.
Prehlasujem, že ohrievač bol riadne uvedený do
prevádzky a bol(a) som s obsluhou ohrievača
oboznámený(á).

Dátum uvedenia do prevádzky (mesiac slovom):

Podpis prevádzkovateľa :

Pečiatka a podpis servisného technika:

Lokálny plynový ohrievač GAMA-PO, vyrába: PLYNOSPOL s.r.o., Budovateľská 22, 080 01 Prešov
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H. ZÁRUČNÝ LIST
Potvrdenie o montáži a uvedení ohrievača do prevádzky
(Vyplňuje oprávnená osoba, čitateľne, paličkovým písmom)

Plynový ohrievač GAMA- POŇ 2.4 3.4 4.7 v. č ........................................
Výrobca potvrdzuje, že ohrievač bol riadne
skontrolovaný a svojim zhotovením zodpovedá
príslušným technickým podmienkam a STN.

Pečiatka a podpis kontroly:

Dodávateľ potvrdzuje, že plynový spotrebič zodpovedá ustanoveniam: STN EN 613:2003
Zakúpené dňa (mesiac uviesť slovom):

Pečiatka a podpis predajcu:

Dôležité:
Namontované dňa (mesiac uviesť slovom):

Pečiatka a podpis montážnej organizácie:

Záznamy o uvedení ohrievača do prevádzky
Meno užívateľa :

Bydlisko:

Názov servisnej organizácie:

Mesto:

Do prevádzky uviedol - meno serv. technika
(čitateľne):

Potvrdzujem, že po uskutočnenej kontrole všetkých náležitostí môže byť ohrievač v trvalej prevádzke. Užívateľ bol
oboznámený s obsluhou ohrievača a zárovň mu bola doporučená pravidelná údržba.
Prehlasujem, že ohrievač bol riadne uvedený do
prevádzky a bol(a) som s obsluhou ohrievača
oboznámený(á).

Dátum uvedenia do prevádzky (mesiac slovom):

Podpis prevádzkovateľa :

Pečiatka a podpis servisného technika:
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