
Ховал ЕООД 
ул. Борис Руменов 9, к-с Амая
София, България Tel.: 0700 20 755 
office.bg@hoval.com

Желана дата:

Забележки

Дата

Име и подпис на заявителя

Датата за посещение важи след писмено потвърждение от Hoval

Информиран(а) съм, че временно или частично пускане в експлоатация (поради пропуски или несъответствия в 

инсталацията), както и пуск на съоръжения, които не са включени в споразумението/офертата ще бъдат таксувани 

допълнително.

Осигурен е свободен достъп до всички съоръжения, предмет на пуска в експлоатация. При необходимост, да се 

осигурят обезопасени подемна техника, платформи, стълби и др., необходими за безопасен достъп до съоръженията.

Заявка за пуск в експлоатация на оборудване Hoval

Газовата линия е завършена, тествана и обезвъздушена, налягането и дебита отговарят на инструкцията за 

инсталация на съответното съоръжение и е изградена в съответствие със законовите разпоредби.    

(За инсталации с газови съоръжения)

Осигурено е постоянно електрозахранване, горивоподаване и функциониране на ОВК системата по време на пуска в 

експлоатация на съоръженията.

Потвърждавам, че системата е готова за пуск в експлоатация.

Налична е постоянна интернет връзка    

(За съоръжения които ще бъдат свързани към интернет)

Желана дата за пуск в експлоатация

Моля, предвидете срок до 5 работни дни за пуск в експлоатация на системата

Съоръженията са инсталирани съгласно официалните инструкции за монтаж и инсталация на Hoval за съответния 

продукт/проект

Хидравличната система е завършена съгласно ОВК проекта и съобразена с указанията и инструкциите на Hoval, с 

монтирана и проверена обезопасителна арматура, обезвъздушена, промита, и напълнена с омекотена и 

деминерализирана (дейонизирана) вода в съответствие със стандартите VDI 2035 и EN 14868    

(За инсталации с топлоносител - вода без антифризни примеси)

Газовата линия е завършена, тествана и обезвъздушена, налягането и дебита отговарят на инструкцията за 

инсталация на съответното съоръжение и е изградена в съответствие със законовите разпоредби.    

(За инсталации с газови съоръжения)

Съоръжения Сериен номер

Номер на поръчка Телефон

Град

Отговорно лице, име

Фирма

Адрес

Град

ТелефонТелефон

E-mail

Фирма

Адрес

Поддържащ персонал

Клиент / Собственик Информация за обекта

Име, Фамилия

Осигуряването на свеж въздух(вентилацията) и димоотвеждащата система(комина) към горивните съоръжения(котли 

и др.) са изпълнени според изискванията на Hoval и проектната ОВК документация.     

(За инсталации с горивни уредби)

Електро- и ОВК техници, както и собственикът или негов представител, ще бъдат на обекта по време на и до края  на 

пуска в експлоатация.

Електрическата инсталация за електрозахранване работи и е изградена в съответствие със законовите разпоредби. 

Налични са чертеж/схема/ и маркировка на всички трасета и ел. компоненти.

Електрическата инсталация за регулиране и управление на ОВК системата (включително основните и спомагателни 

регулиращи и управляващи елементи, контролери, датчици, пресостати, помпи, задвижки и др.) е напълно изградена 

и завършена. Налични са принципен чертеж/схема/ и маркировка на ОВК системата и нейните компоненти.

Моля, изпратете попълнен чек-листа до офисът на Ховал ЕООД, както и сканирано копие на e-mail office.bg@hoval.com

mailto:office.bg@hoval.com



