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MONTAŻ URZĄDZENIA MUTIFUNKCYJNEGO RM MULTI 
 

 
LISTA CZYNNOŚCI PRZEPROWADZONYCH PODCZAS MONTAŻU RM MULTI  

 
 
Adres:.........................................                            NR ZLECENIA .........  
Ul. .............................................. 
................................................... 
 
Model urządzenia ..........................                       Nr seryjny .......................... 
 
 
 
 
CZYNNOŚCI SERWISOWE TAK NIE 
Kontrola umiejscowienia urządzenia zgodnie z dokumentacją    
Podłączenie elektryczne – kabel + wtyczka wg dokumentacji   
Podłączenie wody - kontrola szczelności wody   
Podłączenie odpływu - kontrola szczelności odpływu   
Zamkniecie zaworu spustowego skraplacza ( ciśnienie )   
Podlaczenie do internetu   
Wypoziomowanie urządzenia   
Sprawdzenie działania mikrowyłączników pokrywy   
Sprawdzenie działania mikrowyłączników misy   
Sprawdzenie działania mikrowyłączników koszy   
Sprawdzenie działania mikrowyłączników klapki odpływu   
Napełnienie misy wodą – sprawdzenie elektrozaworu (kalibracja)   
Kontrola pracy grzałek - kalibracja   
Kontrola działania prysznica   
Kontrola działania zaczepów pokrywy ( urządzenie ciśnieniowe)   
Pomiar twardości wody (ilość ........... stopni niemieckich)   
Wypełnienie karty gwarancyjnej – przekazanie klientowi   
Rejestracja urządzenia po montazu na stronie www.rmgastro.pl    
Szkolenie obsługi z zasad obsługi i eksploatacji   
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www.rmgastro.com  strona 2 z 2 

 

Ustawienie wartości przepływu wody ( kalibracja): 

Przepływ 20 litrów w czasie T=120s, a na wyswietlaczu pojawiło sie, że przepłyneło V=19 
litrów ( parametry zapisane w ustawieniach 407 imp/l) 

Czyli V x 407 = 7733 impulsy. W rzeczywistości 20L => 7733:20 = 386,86 impulsów na litr. 
Należy w parametrze „woda ilość impulsów na litr ustawić wartość 387 zamiast 407.  

Jednocześnie należy skorygować wartość parametru „ilość impulsów na 1 sec.“W czasie 
T=120s przepływomierz wysłał do centrali 7733 impulsów.  

7733 impulsów dzielimy przez T =120s i uzyskujemy wynik 64,44 impulsy na sec. 

W parametrze „woda- ilość impulsów na 1s“ mależy wpisać wartość 64 zamiast pierwotnej 
84. 

 
Szkolenie obsługi   
Z zasad wybierania programu   
Czyszczenia i eksploatacji urządzenia    

 
 
 
Zużyte części podczas montażu pieca: 
1..............................................................................................................................  
2..............................................................................................................................  
3..............................................................................................................................  
 
Osoby przeszkolone czytelnie imię i nazwisko, podpis osoby przeszkolonej: 
1.............................................................................................................................
2............................................................................................................................. 
 
Uwagi serwisu: 
................................................................................................................
................................................................................................................  
 
 
 
Data zgłoszenia:                                                          Data wykonania montażu: 
 
...................................                                                   ................................... 
 
Pieczątka i podpis serwisanta                                  Pieczątka i podpis klienta               
 
 


