
Checklist voor de installateur
bij aanvraag opstart van een lucht/water warmtepomp of hybride

Contactgegevens
Naam installateur 
Adres installateur 
Tel. installateur              E-mail installateur
Naam eindklant 
Installatieadres 
Tel. eindklant              E-mail utilisateur

Productgegevens
Omschrijving type warmtepompunit 
(bv. Neptuna H - AWHP 6) 

Enkele afstand tussen binnen- en buitenunit (m) 
(indien meerdere binnenunits = totale lengte) 

Gebruikte diameter van de koelleidingen (inch) 
(bv. 1/2”- 1/4”)

Checklist installateur (overloop deze checklist grondig, enkel als er overal “Ja” staat is uw installatie klaar voor een opstart)
De koelleidingen liggen klaar vanaf de buitenunit tot aan de binnenunit     Ja / Nee
De uiteinden van de koelleidingen zijn van lucht, vuil en vochtigheid afgesloten   Ja / Nee
Er zitten geen knikken in de koelleiding        Ja / Nee
De koelleiding is geselecteerd volgens het vermogen van de warmtepomp
en de bijgeleverde documenten (een selectietabel is terug te vinden in de handleiding)  Ja / Nee
De lengte van de koelleiding tussen de buitenunit en de binnenunit bedraagt minimaal 2m Ja / Nee
De buitenunit is geplaatst volgens de instructies en op een toegankelijke en veilige plaats Ja / Nee
In geval binnen- of buitenunit op hoogte >2,5 meter is geplaatst, 
is er een hoogtewerker of stelling aanwezig. (Geen ladder !)     Ja / Nee
Er is minstens 1 vuilfilter per verwarmingskring geplaatst (niet van toepassing voor Neptuna) Ja / Nee
De verwarmingskring is opgevuld (op de juiste druk en ontlucht)     Ja / Nee
Het expansievat is juist gedimensioneerd en de voordruk is correct    Ja / Nee
Alle elektrische kabels zijn voorzien en aangesloten op de toestellen    Ja / Nee
De kabeldiameter en bijhorende stroomonderbrekers zijn voorzien volgens de instructies Ja / Nee
Bij een hybride systeem werd de gasleiding ontlucht of werd de stookolie reeds aangezogen tot in de filter  Ja / Nee

Extra informatie
Bij temperaturen lager dan 4°C en/of neerslag samen met wind (wordt steeds ter plaatse geëvalueerd) kan de 
opstart niet uitgevoerd worden.
De buitengroep moet onder spanning gebracht worden ten minste 12 uur voor de inbedrijfstelling
De aanwezigheid van de installateur is sterk aangeraden op de dag van de inbedrijfstelling
In geval van niet naleving van onze aanbevelingen, zal het opstarten niet worden uitgevoerd en houden wij ons het 
recht voor een vergoeding te factureren van €200, tenzij de technieker in de mogelijkheid is om het probleem op te 
lossen. In dat geval kan, met uitdrukkelijk akkoord van de installateur, onze technieker de werken in regie uitvoe-
ren. Deze bijkomende werken vallen buiten de forfait voor een opstart en het tarief bedraagt €63 / uur.

Gelieve het formulier ingevuld terug te zenden naar service@remeha.be

Handtekening aanvrager  Datum & Plaats   Naam aanvrager

Remeha NV

Koralenhoeve 10 • B-2160 Wommelgem

T. +32 (0)3 230 71 06

F. +32 (0)3 354 54 30

E. info@remeha.be

W. www.remeha.be remeha.be




