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Onze werkzaamheden tijdens een IBS omvatten:
Het visueel controleren van de ketels.
Het visueel controleren van de gas, rookgas, CV, afvoer en elektrische aansluitingen naar de ketels, welke zijn aangebracht door de installateur.
Controleren of de ketels zijn aangesloten conform onze bijgeleverde instructies / handleiding. Het niet juist / conform
installeren van onze toestellen en/of het ontbreken van de voorgeschreven veiligheidsvoorzieningen kan er toe leiden
dat hettoestel niet door ECO HS in bedrijf kan worden gesteld.
Onze visuele werkzaamheden beperken zich tot aan de open verdeler of tot aan de aansluiting op het CV systeem.
Het in bedrijf nemen van de toestellen d.m.v. de service functie.
Het afstellen van het gasblok bij minimale en maximale belasting van de toestellen op basis van de CO en CO2 percen
tages.
Na afstelling van de toestellen zijn deze gereed voor het toepassen van de door de installateur gewenste aansturing.
Na de IBS kan tevens de aanwezigheid van het besturingssignaal op het toestel worden gecontroleerd.
Onze werkzaamheden na een IBS omvatten:
-

Het opstellen en aanleveren van een IBS rapportage met onze bevindingen.

Uiteraard blijven de voorwaarden voor de IBS zoals hierna omschreven van toepassing op bovenstaande werkzaamheden.
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ALGEMENE INFORMATIE:
Om zorg te dragen voor een goede en probleemloze inbedrijfstelling verzoekt ECO HS u om aan de hiernavolgende voorwaarden
te voldoen.
Indien een of meerdere van de onderstaande voorwaarden niet zijn opgevolgd, worden de benodigde extra (wacht)uren in
rekening gebracht. Wanneer mocht blijken dat de eventuele extra (wacht)uren niet in onze planning zijn in te passen, dan zal er
een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden. De gemaakte extra kosten worden separaat in rekening gebracht.
EBI keuringen behoren niet tot de IBS werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen met ECO HS.
VOORWAARDEN:
Algemeen:
* Aanwezigheid van een persoon, welke op de hoogte is van de technische installatie.
* Warmteafgifte aan het systeem is gewaarborgd tijdens de IBS.
* Toestel(len) zijn aangesloten conform de voorschriften zoals vermeld in de montagehandleidingen.
Werkomgeving:
* De werkomgeving dient veilig te zijn en vrij van enige obstakels.
* De werkomgeving dient eenvoudig bereikbaar te zijn.
* De werkomgeving dient voldoende verlicht te zijn.
Elektrisch:
* Toestel(len) zijn elektrisch aangesloten.
* Cascadeopstelling: toestellen zijn onderling correct verbonden (en juist geprogrammeerd).
* De toegepaste externe sensoren zijn correct aangesloten.
* De eventueel toegepaste externe pomp(en) zijn correct aangesloten en operationeel.
* Het instellen en programmeren van thermostaten, kloktijden, RC en EBC behoren niet tot de IBS.
Waterzijdig:
* Zowel het systeem als de toestel(len) dienen volledig met water te zijn gevuld en te zijn ontlucht.
Gas:
* Er is gas aanwezig voor de IBS en de gasleiding is ontlucht.
* De gas voordruk is conform de voorschriften, zoals vermeld in de montagehandleidingen.
Rookgas:
* Toestel(len) zijn voorzien van rookgasafvoeren en/of luchttoevoeren conform de voorschriften.
* Rookgasafvoeren monden uit buiten de opstellingsruimte.
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