Załącznik nr 2 do umowy nr ………… z dnia ………………
Ogólny zakres prac serwisowo – konserwacyjnych
dla kotłowni, pomp ciepła, węzłów cieplnych wymiennikowych oraz gazowych
przepływowych ogrzewaczy wody i kuchenek gazowych w trakcie sezonu grzewczego

1.

Likwidacja przecieków na złączach kołnierzowych /wymiana uszczelek i śrub w razie
potrzeby/.

2.

Likwidacja przecieków na dławicach zaworów regulacyjnych /uzupełnienie szczeliwa/
z materiałów powierzonych.

3.

Likwidacja przecieków zewnętrznych na połączeniach śrubunkowych i kołnierzowych
przetworników przepływu /wodomierzy/.

4.

Przegląd i czyszczenie filtrów przed urządzeniami regulacyjnymi /bez ich wymiany/.

5.

Uzupełnianie oleju w tulejach termometrów, utrzymywanie w dobrym stanie
technicznym termometrów.

6.

Smarowanie i doszczelnianie kurków manometrycznych, utrzymywanie w dobrym
stanie technicznym manometrów /zgodnie z warunkami technicznymi/.

7.

Wymiana bezpieczników i żarówek sygnalizacyjnych.

8.

Miejscowe czyszczenie i malowanie elementów metalowych.

9.

Sprawdzanie działania układów automatycznych oraz dokonywanie korekt i nastaw

10. Uruchamianie i zatrzymanie urządzeń kotłowni
11. Kontrola pracy palnika (ocena poprawności procesu spalania)
12. Kontrola temp. i ciśnienia w instalacji c.o.
13. Obsługa stacji uzdatniania wody
14. Miejscowe uzupełnianie /do 2 mb/ ubytków izolacji termicznej.
15. Kontrola elementów elektrycznych i wodnych gazowych przepływowych ogrzewaczy
wody, a w szczególności:
- sitka w króćcu dopływu zimnej wody do urządzenia,
- bloku grzejnego,
- wyłącznika bezpieczeństwa.
ZAKRES KONSERWACJI DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1.

Zapewnienie prawidłowej pracy instalacji elektrycznej.

2.

Włączenie i wyłączenie instalacji elektrycznej związane z prowadzeniem prac
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konserwacyjnych.
3.

Wymiana wkładek bezpiecznikowych.

4.

Wymiana żarówek oświetleniowych.

5.

Wymiana cewek w stycznikach.

6.

Wymiana

przekaźników

termicznych

i

wyłączników

różnicowo-prądowych

/z materiałów powierzonych/.
7.

Wymiana wyłączników oświetleniowych i gniazd /220 V/ oraz gniazd siłowych /380 V/
z materiałów powierzonych.

8.

Sprawdzanie prawidłowości działania wyłączników różnicowo-prądowych.

9.

Usuwanie awarii oraz drobnych usterek bez demontażu urządzeń i instalacji.

10. Sprawdzanie prawidłowości działania urządzeń i instalacji elektrycznych.
11. Kontrola zasilania elektrycznego tablic i rozdzielnic.
12. Kontrola zasilania elektrycznego i prawidłowej pracy maszyn, pomp i innych urządzeń.

