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Projekt neve:   Munkaszám:  
Projekt címe:   Dátum:  
 

Beüzemelı cég adatai:  
 

Készülék megnevezése: Készülék típusa, azonosító adatok: Rendszer száma, azonosító adatok: 

   
 

A motor elektromos bekötése a motor/berendezés adattábla szerinti:     Igen   /   Nem*      
Szervizkapcsoló Van  / Nincs*  
Belsı motorvédelem: Nincs / Van*   PTC/termokontakt* bekötve:   Igen  /  Nem*   
Vezérlı szekrény oldali motorvédelem: Nincs / Van* Beállított áramérték a mért érték szerint: .……. A 
Fáziskimaradás elleni védelem: Nincs / Van* Tesztelés megtörtént:    Igen  /  Nem*   
Figyelem! Megfelel ı motorvédelem nélküli üzem esetén a motor gyártó il l. a berendezés forgalmazója 
nem vállal jótállást a motor elektromos meghibásodá sára! 
Indítás: Y/∆ idızítése:….sec / Dahlander / egyéb: ……….*;  Üzem:  Y / ∆ / Dahlander egyéb: ………..) 
frekvenciaváltós mőködtetés: Igen    / Nem*     2 / 4 / 6 / 8 / 4/8* pólusú motor,  fokozatok száma:….. 
 

Névleges adatok: 1. fokozat 2. fokozat 
Motor névleges teljesítménye: …… kW ………kW 
Motor névleges áramfelvétele: Inévl= ……. Amper Inévl= ….……. Amper 
Motor névleges feszültsége: ...400....V…50...Hz..3...fázis ....400....V..50..Hz..3......fázis 
   

Mérési adatok: 1. fokozat 2. fokozat 

Motor forgásiránya: Rendben / Nem jó* Rendben / Nem jó* 

Motor áramfelvétel L1: ………. Amper ………. Amper 
Motor áramfelvétel L2: ………. Amper ………. Amper 
Motor áramfelvétel L3: ………. Amper ………. Amper 
Mért hálózati feszültség: .............V...........Hz .............V...........Hz 
 

A végzett munka leírása/ sajátosságok: 
Szemrevételezés:sérülés / kopás / revésedés / szennyezettség / idegen tárgy látható: nem / igen* 
Helye:…………………………………………… Eltávolítva / Megszüntetve: igen / nem* 
Rugók/ csavarrögzítések rendben: nem / igen*  Vitorlavászon kifeszítve: igen / nem* 
A ventilátor indítás engedélyezett:  nem / igen*  (szakági elektromos/gépész képviselı engedélyezi) 
Ellenırzés: ventilátor rezgése szokatlan:  nem / igen* 
Forgásirány ellenırzést követıen mérés: áramfelvétel, kimeneti feszültség, motorvédı beállítás. 
A berendezés üzemképes állapotban hátrahagyva: igen / nem* 

Beüzemelı neve: Beüzemelı tel. sz. Beüzemelı engedély száma: 
   
 

Beüzemelı megjegyzései:   Megbízó/ Átvevı megjegyzései: 
 
 
 
 

  

 

 
 

A beüzemelés nem tartalmaz beszabályozást, légtechn ikai mérést, rezgésellen ırzést  és nem mentesíti a kivitelezıt a beszabályozási 
kötelezettsége alól. Mérésekkel meg kell gyızıdni arról, – és ezt dokumentálni kell a beszabályozási/ légtechnikai mérési jegyzıkönyvben - 
hogy a légtechnikai berendezés (továbbiakban ventilátor) munkapontja nem esik a ventilátor jelleggörbéjének instabil részébe (a ventilátor 
üzemi munkapontja csak a jelleggörbe stabil részére eshet, ellenkezı esetben a ventilátor tönkremehet). A ventilátor és a légcsatorna 
hálózat összeépítése során kialakított  szellıztetı-rendszer üzemi- és sajátrezgéseinek ellenırzése a kivitelezı feladata. A beépített 
ventilátor kritikus rezgésszámán akár rövid ideig történı üzemeltetés a ventilátor és/vagy a szellıztetı-rendszer más elemeinek 
tönkremenetelét – szétrázkódását, alkatrészeinek törését - okozhatja. A ventilátor beüzemelése és beszabályozása mellett meg kell arról 
gyızıdni, hogy az semmilyen üzemállapotban nem fog a kritikus fordulatszám-tartományban mőködni. Ennek megállapítását szakemberrel 
végeztesse el. A nem megfelelı fordulatszámon történı mőködtetés garanciavesztéssel jár, a mőködtetésbıl eredı károkért sem a gyártó, 
sem a szállító felelısséget nem vállal. 
A forgalmazói garancia vállalás feltétele  a megfelelı, kitöltött, aláírt beüzemelési jegyz ıkönyv  és az elızı bekezdésben taglalt, 
megfelelı, kitöltött, aláírt beszabályozási/légtechnikai mérési jegyz ıkönyv  megléte. A fenti két dokumentumot a forgalmazóhoz az alábbi 
lehetıségek valamelyikén megküldeni szíveskedjen, ellenkezı esetben a berendezés(ek)re garancia nem érvényesíthetı: 
Postacím: Air-Technik Légtechnikai Kft. H-9483 Sopronkövesd, Táncsics M. 18. E-mail: szerviz@air-technik.hu 
 

Beüzemelı (cégszerő) aláírása: BEÜZEMELVE:     Megbízó / Átvevı aláírása: 
 Igen* 

 

Igen a megjegyzések betartásával* 
 

Nem* 
* a megfelelı rész aláhúzandó 

  
 
 
 

 


