
Inbedrijfstellingsvoorwaarden Enzavu warmtepomp systemen: 

Assistentie bij het inbedrijfstellen 

Als extra ondersteuning kunt u gebruik maken van de Enzavu  inbedrijfstelling service. Om de 
inbedrijfstelling service efficiënt en goed te laten verlopen is het nodig dat de installatie aan een 
aantal essentiële voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden worden in dit document verder 
toegelicht. Tevens geven wij tijdens de inbedrijfstelling een persoonlijke training aan uw monteur  

1.0 Aanvraag inbedrijfstelling 

Een aanvraag voor een inbedrijfstelling dient schriftelijk te gebeuren tijdens de opdracht. Na 
opdracht kunnen wij niet garanderen dat het op de door uw gewenste datum kan worden 
uitgevoerd.  

2.0 Montage Aspecten (door installateur) 

1. De installatie is conform de aanwijzingen in de installatiehandleiding(en) geheel afgemonteerd. 

2. De installatie is conform de Europese richtlijn PED samengesteld. 

3. Alle water en luchtkanalen zijn aangebracht conform de Nederlands geleden de normen en  goed 
vakmanschap. 

4. De installatie is m.b.t. elektrische voeding conform de geldende normen en richtlijnen aangesloten. 

5. De bedrading m.b.t. aansturing, communicatie en afstandsbedieningen is aangesloten. 

6. Alle hydraulische verbindingen zijn aangesloten, inclusief de eventueel benodigde Hydro module 
en/of buffervat. 

3.0 Voorbereidende werkzaamheden (door installateur) 

Voorafgaand aan de daadwerkelijke inbedrijfstelling dienen de volgende handelingen te zijn verricht: 

1. De juiste elektrische voeding dient aanwezig te zijn en aangesloten. 

2. De waterzijdige installatie is geheel gevuld met zuiver leidingwater en volledig ontlucht, waarna 
ook de totale installatie ontlucht is. 

3. De waterzijdige installatie is hydraulisch goed gespoeld met zuiver drinkwater. 

4. De waterzijdige installatie is volledig ontlucht. 

4.0 Aandachtspunten tijdens de inbedrijfstelling 

Om tijdens de inbedrijfstelling de werkzaamheden vlot en efficiënt te laten verlopen, dienen de 
volgende voorwaarden te zijn gecreëerd. 

1. De ruimtes waar de Enzavu  apparatuur is gemonteerd dienen vrij toegankelijk te zijn. Er dient ter 
plaatse een medewerker van onze opdrachtgever (installateur) aanwezig te zijn, die bekend is met de 
gehele installatie. 

2. De warmtepomp is vooraf visueel geïnspecteerd en er zijn geen onvolkomenheden  geconstateerd. 

3. De warmtepomp is altijd verticaal getransporteerd 

4. De warmtepomp is gemonteerd, geplaatst en aangesloten volgens de handleiding 



5.0 Aandachtspunten m.b.t. wetgevingen 

Vanuit de diverse wetgevingen zijn er verplichtingen. Wij maken u als installateur er 
op attent dat u verplicht bent om te voldoen aan de Nederlandse wetgeving voor de 
handelingen aan apparatuur. U als installateur bent verantwoordelijk voor het 
aanleveren van dit logboek, uitleg aan de gebruiker/opdrachtgever en de 1e lijn 
service richting de gebruiker/opdrachtgever. 

6.0 Assistentie werkzaamheden Enzavu  

Tijdens de inbedrijfstelling zal onze service technicus de volgende werkzaamheden verrichten: 

1. Visuele controle van de hydraulische, koeltechnische en elektrische aansluitingen 

2. Instellen van de parameters volgens wensen van de installateur. Deze instellingen zijn toepassings 
afhankelijk en dienen vooraf bij de installateur bekend te zijn. Indien deze niet bekend zijn worden de 
standaard instellingen ingevoerd; 

3. Opstarten warmtepomp 

4. Controle van de werking 

5. Doornemen en invullen van de checklist. 

6. Uitleg verstrekken aan uw monteur over de instellingsmogelijkheden. 

7. Het opstellen van een servicerapport waarin op- en aanmerkingen en eventuele aanbevelingen 
worden genoteerd. 

8. Het servicerapport en factuur krijgt u na de inbedrijfstelling per email toegezonden. 

7.0 Kosten werkzaamheden Enzavu  

De standaard kosten voor het inregelen van Enzavu warmtepomp / Hybride warmtepompsystemen 
bedragen € 175,00 excl btw plus de reiskosten a € 0,53 per kilometer excl btw, naar de plaats van de 
machine en terug. 

Het inregelen moet kunnen plaatsvinden binnen 1,5 uur. Indien de installatie niet opgeleverd wordt 
zoals in dit document is beschreven, kan het zijn dat wij de inbedrijfstelling niet uitvoeren, of dat er 
meer werkuren in rekening worden gebracht. De meer werkuren worden vermeld op de 
werkbon/checklist. De reeds gemaakte kosten en/of de meerwerkkosten die hiermee verband 
houden, worden op basis van nacalculatie aan u gefactureerd à € 68,00 per uur. 

Opdracht: Hierbij versterk ik opdracht aan Enzavu BV voor het inbedrijfstellen van een warmtepomp 
geheel volgens bovenstaande voorwaarde en de algemene leveringsvoorwaarden van Enzavu welke 
u reeds is overhandigt.  

 

Naam installateur : 

Contactpersoon : 

Datum opdracht en plaats : 

Handtekening : 


