
  

Checklist in gebruik name bodem-warmtepompen 
In gebruik name kan enkel uitgevoerd worden na ontvangst van een volledig naar waarheid ingevulde checklist! Mocht de inge-
vulde informatie niet kloppen kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht. Geldig vanaf  01.04.2017. 
 

Opdrachtgever   
Firmanaam en/of voor en achternaam   
 

 

Straat 
 

Gewenste termijn (datum) 
 

Postcode / Plaats 
 

 
Doorlooptijd mogelijk tot 10 werkdagen 

Offertenummer Stiebel Eltron 
 
Naam gebruiker 
 
Postcode / Plaats 
 
Datum                                                                                                                                  Handtekening 
 
 

Controle punten  

BRL certificering – installatie gereed gemeld * ☐JA                                                     ☐NEE 
Cascade opstelling. ☐JA                                                     ☐NEE 
Toestel typen ☐WPC                                                  ____Stuks

☐WPF                                                  ____Stuks   
☐WPF-G                                              ____Stuks 

Bron aangesloten, ontlucht, gevuld en afgeperst. ☐JA                                                     ☐NEE 
Glycolmengsel. ☐MEG                                                 ☐MPG 

Beveiligingstemperatuur                      [°C]          
Naam bronnenbedrijf. 
 

 

Opleverrapport van de bronleverancier aanwezig.* ☐JA                                                     ☐NEE 
Verwarmingscircuit aangesloten volgens schema Stiebel Eltron, afgeperst, ge-
vuld en ontlucht. 

☐JA                                                     ☐NEE 

Buffervat toegepast. ☐JA                                                     ☐NEE 
Dient de koelfunctie te worden geactiveerd.** ☐JA                                                     ☐NEE 
Dient een droogstookcyclus te worden gestart.**(gebruik DHC noodzakelijk) ☐JA                                                     ☐NEE 
Is een zonnesysteem aanwezig.** ☐JA                                                     ☐NEE 
Tapwater aangesloten volgens schema Stiebel Eltron, gevuld en afgeperst. ☐NVT                       ☐JA                    ☐NEE 
Is de boiler met vlakke pakkingen aangesloten. ☐JA                                                     ☐NEE      
Is een inlaatcombinatie geplaatst. ☐JA                                                     ☐NEE      
Is er een mogelijkheid om de boiler af te tappen. ☐JA                                                     ☐NEE      
Is het systeem elektrisch volgens installatievoorschrift aangesloten. ☐JA                                                     ☐NEE 
Is de voeding bij het toestel uit schakelbaar met bijvoorbeeld werkschakelaars. ☐JA                                                     ☐NEE 
Voeding compressor WP met installatieautomaat 3P+N (C-karakteristiek). ☐JA                                                     ☐NEE 
Voeding verwarmingselement DHC met installatieautomaat 3P+N (B-kar). ☐NVT                       ☐JA                    ☐NEE 
Voeding Stuurspanning met enkel-fasige 16A groep aangesloten.*** ☐JA                                                     ☐NEE 
Is de busverbinding volledig aangesloten. (bijvoorbeeld FEK, ISG, WPF-M, etc.) ☐JA                                                     ☐NEE 
Zijn de vereiste voelers geplaatst? (buitenvoeler en retourvoeler). ☐JA                                                     ☐NEE 
Buitenvoeler geplaats aan noordzijde gebouw. ☐JA                                                     ☐NEE 
Voeler in tapwatervat. ☐NVT                       ☐JA                    ☐NEE 
Mengkringvoeler op aanvoer mengkring. ☐NVT                       ☐JA                    ☐NEE 
Aanvoervoeler koelbedrijf (alleen bij WPM II). ☐NVT                       ☐JA                    ☐NEE 
Aanvoervoeler 2e verwarmingstoestel (alleen bij WPM II). ☐NVT                       ☐JA                    ☐NEE 
 

*     Rapporten/document bijvoegen.   
**   Aangeven op de opdracht voor in gebruik name. 
*** Bij gebruik van een WPM II dienen alle warmtepomp(-en) en regeling(-en) op dezelfde fase (L1, L2 of L3) te worden aangesloten. 

Handtekening 
 
 

Opdrachtgever Installateur 

Deze checklist volledig ingevuld en ondertekend samen met de opdracht voor in gebruik name sturen naar  
Stiebel Eltron Nederland BV      |     service@stiebel-eltron.nl 


