5 ÅRS

GARANTI

Garantibevis:
SKAL UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER. (Dokumentet kan rekvireres i Pdf. format)
Denne opstartsrapport skal indsendes senest 14 dage efter montering for at opretholde garantiaftale.
Opstartsrapport for varmepumpe:
Kundens navn:

Underskrift:

Adresse:
By:

Postnr.:

Installatør:

Underskrift:

Udført af:
Udført dato:
Indedel:

KMO nr.:
Model:
Serienr.:

Udedel:

Model:
Serienr.:

Opstart
Lækagetest

Trykprøvning

jf. DS EN 378

JA:

NEJ:

Vakuumtest

Holdes minimum 10 min. JA:

NEJ:

Bemærkninger:

Opstartstest:
Testen laves i varmedrift, temperatur 30 °C, max. blæser hastighed
Målingerne laves efter minimum 10 minutters drift
Indsugning/Rumtemperatur:___________________°C
Udblæsningstemperatur:______________________°C
Rørtræk mellem inde- og udedel (minimum 3 m.) ______________ meter
Evt. ekstra kølemiddel ___________________ gram
Udetemperatur:___________________°C
Dato og underskrift af ansvarlig for idriftsætning:		

Dato og underskrift af kunden:

____________________________________________

______________________________________________

Kopi sendes til: H. Jessen Jürgensen A/S, Birkemosevej 4, 8361 Hasselager eller info@hjj.dk

Service på varmepumpen:

5 ÅRS

GARANTI

Forudsætninger for garantien:
Varmepumpen skal være monteret af et KMO autoriseret firma og opstartes af en kvalificeret
tekniker, der er i besiddelse af et personligt certifikat der opfylder alle de lov- og myndighedskrav der er gældende for området. Desuden skal installatøren have den nødvendige autorisation
samt kvalitetssikring eller ISO9001 til udførelse af relevant installationsarbejde. Installationen sker i henhold til
producentens monteringsanvisninger.

• Installationen skal være registreret hos H. Jessen Jürgensen A/S senest 14 dage efter opsætning
Dog senest 3 måneder efter levering
• Varmepumpen anvendes som beskrevet i den medleverede brugsanvisning
• Varmepumpen vedligeholdes og rengøres regelmæssigt, det er kundens ansvar at der altid er fri luftgennemgang i anlægget
• Anlægget serviceres af et KMO autoriseret firma, mindst en gang inden for hver 24 måneder
• Trykprøvet og testet iht. opstartsrapport
Undtagelser for garantien:
Fejl og mangler som følger af slitage pga. forkert eller uautoriseret udført service eller vedligeholdelsesarbejde.
• Garantien dækker ikke fejl eller skader der opstår som følger af udefra kommende hændelser, så som hærværk, lynnedslag,
overspænding, utætheder pga. salt korrosion, utætheder i rørføring mv. eller forhold, som dækkes af almindelig indboforsikring
• Garantien dækker ikke anlæg som er opsat hos virksomheder
• Hvis produktet flyttes fra den oprindelige adresse
• Hvis der ikke kan forevises orginal opstartsrapport med KMO nr. eller hvis kunden ikke kan dokumentere udført service efter
overstående regler.

Service 1:		

Service 4:		

Dato:

Udført af:

Udført af:

Adresse:

Adresse:

KMO nr.:

KMO nr.:

Underskrift :

Underskrift :

Service 2:		

Service 5:		

Dato:

Udført af:

Udført af:

Adresse:

Adresse:

KMO nr.:

KMO nr.:

Underskrift :

Underskrift :

Service 3:		

Service 6:		

Dato:

Udført af:

Udført af:

Adresse:

Adresse:

KMO nr. :

KMO nr. :

Underskrift :

Underskrift :

BALLERUP
Tempovej 18-22
2750 Ballerup
Tlf.. 7027 0607

KOLDING
Niels Bohrs Vej 1A
6000 Kolding
Tlf.. 7022 9899

AARHUS
Birkemosevej 4
8361 Hasselager
Tlf.. 7020 0311

www.hjj.dk
info@hjj.dk

Dato:

Dato:

Dato:

