SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
A PLYNOVÝCH OHŘÍVAČŮ TUV
Jste připraveni na topnou sezónu, proběhl již u Vašeho plynového spotřebiče
pravidelný servis? Pokud ne, jsou následující řádky určeny právě Vám.
V rámci rozšiřování a zvyšování kvality služeb a také z důvodu zajištění bezpečného
provozu plynových zařízení přícházíme s novou službu Servis plynových kotlů
a plynových ohřívačů teplé užitkové vody.
Jsme autorizováni pro servis následujících značek spotřebičů:
Viessmann, Baxi, De Dietrich, Brőtje, Thermona (Therm), Quantum, John Wood, Quadriga.
Pro více informací či pro sjednání
servisní prohlídky volejte zdarma

www.rwe.cz

800 32 32 32

PROČ PROVÁDĚT PRAVIDELNOU ÚDRŽBU KOTLE?
• u nových spotřebičů je pravidelná roční údržba autorizovaným servisním technikem jednou
z podmínek zachování záruky
• jen pravidelně a řádně udržovaný kotel či ohřívač je bezpečný
• povinnost provozovat plynový spotřebič bezpečně ukládá provozovateli česká legislativa
(Energetický zákon)
• správná údržba prodlužuje životnost zařízení a také přispívá k ekonomičtějšímu provozu
v důsledku nižší spotřeby zemního plynu
• snižuje se riziko poruchy v nejnevhodnější okamžik uprostřed topné sezóny

PROČ SERVIS OD RWE?
• záruka špičkově odvedené práce vlastními servisními techniky s použitím nejmodernějších přístrojů
a vybavení
• nám se vždy dovoláte – naše zákaznická linka je Vám k dispozici zdarma
• po provedeném servisu obdržíte Protokol o údržbě, který prokazuje, že se o svůj spotřebič řádně
staráte (požaduje např. pojišťovna, má-li hradit škody vzniklé v souvislosti s provozem plynového
zařízení)
• pro Váš klid a bezpečí – s kotlem servisovaným našimi odborníky máte jistotu, že jste udělali maximum
pro jeho bezpečný a bezproblémový provoz

V RÁMCI PRAVIDELNÉHO SERVISU DOSTANE
VÁŠ SPOTŘEBIČ KOMPLEXNÍ PÉČI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vizuální kontrola odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu
kontrola hořáku (demontáž, montáž, příp. vyčištění)
čištění spalovací komory a výměníku jednoduché (po roce – těleso se z kotle nedemontuje)
čištění spalovací komory a výměníku velké (po více letech – těleso se z kotle demontuje)
kontrola stavu elektrod, tepelných izolací a těsnění hořáku, spalovací komory
kontrola a doplnění tlaku v expanzní nádobě, seřízení tlaku topného systému
kontrola odtoku kondenzátu a čištění sifonu
zkouška všech bezpečnostních funkcí (pojistky, termostatu)
zkouška těsnosti připojení k plynovému rozvodu při provozním tlaku
měření teploty spalin
u spotřebiče v provedení „B“ (spotřebič odebírající vzduch pro hoření z prostoru umístění
a s odvodem spalin do vnějšího prostředí) se provádí měření dle TPG 704 01 (CO ve spalinách,
CO v prostoru umístění kotle, měření tahu komína)

Veškerá měření jsou prováděna přístroji Testo 330-1LL a Sewerin PM-4.
Na začátku každého servisního zásahu provede náš technik odbornou prohlídku, ze které vyplyne
skutečný rozsah činností s přihlédnutím k typu a technickému stavu spotřebiče, při respektování
požadavků výrobce.

S NÁMI VÁS KOTEL NEZRADÍ

