








8

7 6 5 4 3 2 2 1



Откройте заглушку
верхнего дренажного
отверстия

Организуйте емкость 
для сбора конденсата 
либо вывод
в канализационное 
отверстие
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Відкрийте кришку
верхнього дренажного
отвору

Організуйте ємність 
для збору конденсату 
або виведення
в каналізаційний
отвір
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Протокол о приемке оборудования 

после проведения пусконаладочных работ

г.______________________                                                               "______"____________________20_______г.

Для проведения пусконаладочных работ предъявлено следующее оборудование:  ______

__________________________________________________________________________

смонтированное по адресу:___________________________________________________

________________________________________________________________________________

Установлено, что:

1. Проект  разработан _________________________________________________________
                                                     (наименование проектной организации, номера чертежей и даты).

2. Монтажные работы выполнены ____________________________________________
                                                                                (наименование монтажной организации)

Примечание — Паяные соединения медных труб:

- ………………..................................... (место пайки);  - .……………. (число паек)

3. Дата начала монтажных работ _____________________________________________
                                                                                                  (время, число, месяц и год)

4. Дата окончания монтажных работ _________________________________________
                                                                                                  (время, число, месяц и год)

Установлено, что бытовая система кондиционирования готова (не готова) к тесто-

вому запуску

Ответственный_________________________________________________________.
                                                         ФИО монтажника                                               /подпись/

Во время тестового запуска бытовая система кондиционирования провере-

на на всех режимах, предусмотренных заводом-изготовителем, и признана 

исправной. Устройства защиты срабатывают своевременно.

Пусконаладочные работы окончены.

________________________________________________________________________
                                                         ФИО монтажника                                               /подпись/

Работы принял. Претензий не имею.

________________________________________________________________________
                                                         ФИО заказчика                                                  /подпись/



Протокол протокола тестового запуска

Тестовый запуск бытовой системы кондиционирования выполнен 

«___» _____________ 20_____г. в _______. Во время тестового запуска определены основ-

ные параметры работы бытовой системы кондиционирования, представленные в та-

блице 1.

Таблица 1. Параметры бытовой системы кондиционирования при тестовом запуске

Фактические значения параметров бытовой системы кондиционирования соответ-

ствуют (не соответствуют) требуемым значениям.

Во время тестового запуска бытовая система кондиционирования проверена на 

всех режимах, предусмотренных заводом-изготовителем, и признана исправной. 

Устройства защиты срабатывают своевременно.

№ Контролируемый параметр Требуется Фактическое значение

1 Рабочее напряжение, В От 200 до 240

2 Рабочий ток, А
Менее 110% от 
номинального 
значения

Охлаждение

Нагрев

3
Перепад температуры воздуха 
на теплообменном аппарате 
испарительного блока, °С

Не менее 8
Охлаждение

Нагрев

4

Перепад температуры воздуха 
на теплообменном аппарате 
компрессорно-конденсатор-
ного блока, °С

От 5 до 12
Охлаждение

Нагрев

Пусконаладочные работы окончены.

________________________________________________________________________
                                                         ФИО монтажника                                               /подпись/

Работы принял. Претензий не имею.

________________________________________________________________________
                                                         ФИО заказчика                                                  /подпись/



Протокол про приймання устаткування 

після проведення пусконалагоджувальних робіт

м._____________________                                                             "______"____________________20_____р.

Для проведення пусконалагоджувальних робіт пред'явлено наступне обладнання: 

__________________________________________________________________

змонтоване за адресою:______________________________________________

________________________________________________________________________

Встановлено, що:

1. Проект розроблений ______________________________________________________
                                                        (найменування проектної організації, номера креслень та дата).

2. Монтажні роботи виконані _________________________________________________
                                                                  (найменування монтажної організації)

Примітка - Паяні з'єднання мідних труб:

- ……………….................................(місто пайки);  -.……………..(кількість пайок)

3. Дата початку монтажних робіт _________________________________________
                                                                                                  (час, число, місяц та рік)

4. Дата закінчення монтажних робіт ______________________________________
                                                                                                  (час, число, місяц та рік)

Встановлено, що побутова система кондиціонування готова (не готова) до тестового 

запуску

Відповідальний_________________________________________________________.
                                                         ПІБ монтажника                                        /підпис/

Під час тестового запуску побутова система кондиціонування перевірена на всіх ре-

жимах, передбачених заводом-виробником і визнана справною. Пристрої захисту 

спрацьовують своєчасно.

Пусконалагоджувальні роботи закінчені.

________________________________________________________________________
                                                         ПІБ монтажника                                         /підпис/

Роботи прийняті. Зауважень не маю

________________________________________________________________________
                                                         ПІБ замовника                                           /підпис/



Протоколу тестового запуску

Тестовий запуск побутової системи кондиціонування виконаний 

«__» _____ 20__р. в _______. 

Під час тестового запуску визначені основні параметри роботи побутової системи 

кондиціонування, представлені в таблиці 1

Т А Б Л И Ц Я 1 – Параметри побутової системи кондиціонування при тестовому 

запуску

Фактичні значення параметрів побутової системи кондиціонування відповідають (не 
відповідають) встановленим параметрам.
Під час тестового запуску побутова система кондиціонування перевірена на всіх 
режимах, передбачених заводом-виготовлювачем і визнана справної.
Пристрої захисту спрацьовують вчасно.
Пусконалагоджувальні роботи закінчені.
_________________________________________________________ 
ПІБ монтажника /підпис/

Роботи прийняв. Претензій не маю.
____________________________________________________
ПІБ замовника /підпис/

№ Контрольований пара-
метр

Необхідно Фактичне значення

1
Робоча напруга, В Від 200 до 240

2
Робочий струм, В Менше 110% від 

номінального 
запуску

Охолодження

Нагрів

3
Перепад темпе-
ратури повітря на 
теплообмінному апараті 
випарного блоку, ° С

Не менше 8 Охолодження

Нагрів

4
Перепад темпе-
ратури повітря на 
теплообмінному апараті 
компресорно-конденса-
торного блоку, °С

Від 5 до 12 Охолодження

Нагрів
















