Vragen uit het Dossier Groot Gebouw

1.

2.

Aanleiding, problemen en klachten

Toelichting

- Hoe werkt de klimaatinstallatie?
- Zijn er temperatuurklachten, zo ja waar en wanneer?
- Zin er tochtklachten?
- Zijn er andere redenen om een dossier aan te maken?

Geef zoveel mogelijk informatie waarvan u
denkt dat het belangrijk is voor ons.

Beschrijving van het gebouw
- Wat is het bouwjaar?
- Hebben er verbouwingen plaatsgevonden?
- Heeft het gebouw meerdere gebruikers?
- Wat is de functie van het gebouw, bijvoorbeeld kantoor of
school
- Aantal hoofdvertrekken; toiletten, gangen, e.d. niet
meegerekend.

3.

Het ketelhuis
- Aantal onderstations.
- Aantal ketels.
- Merk en type van de ketel.
- Zit er een verdeler in het ketelhuis?
- Aantal strangafsluiters. Zijn ze inregelbaar?

4.

Toelichting onderstations:
www.cvtuning.nl/utiliteit-onderstationsverdelers
Toelichting verdelers:
www.cvtuning.nl/utiliteit-verdelersketelverdelers
Toelichting strangafsluiters:
www.cvtuning.nl/utiliteit-strangafsluiters

De warmtelichamen
- Zijn de leidingen van kunststof, metaal of allebei.?
- Zijn er radiatoren geplaatst?
Zo ja hoeveel?
- Zijn er convectoren geplaatst?
Zo ja hoeveel?
- Is er vloerverwarming aanwezig? Zo ja hoeveel?
- Is er luchtverwarming aanwezig? Zo ja, hoeveel luchtbehandelingskasten?

5.

De radiatorkranen
- Welke gewone kranen zijn er?
- Welke thermostaatkranen worden gebruikt?
- Wat is de verhouding gewone en thermostaatkranen?
- Zijn de thermostaatkranen waterzijdig inregelbaar?

6.

Toelichting luchtbehandelingskasten:
www.cvtuning.nl/utiliteit-luchtbehandeling

Als u de vragen over de kranen,
voetventielen en onderblokken niet kunt
beantwoorden, maak dan foto’s. U kunt die
met het laatste formulier opsturen
Inregelbaar:
Vraag het eventueel aan de installateur of
maak een foto van een thermostaatkraan
zonder knop.

Voetventielen en onderblokken
- Zijn er ballofixen in gebruik?
- Waar zitten de voetventielen?
- Zijn er ook onderblokken in gebruik?
- Gaat het om 50% of 100% onderblokken?
- Zijn sommige radiatoren doorgelust?

Toelichting voetverdelers/ballofixen:
www.cvtuning.nl/utiliteit-voetventielenballofixen.
Toelichting onderblokken:
www.cvtuning.nl/utiliteit-onderblokkenvoetventielen
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7.

De regeling
- Wat is het merk en type hoofdregeling?
- Is de regeling onderdeel van een gebouwbeheersysteem?
-Zijn er ruimtevoelers aanwezig?
-Zijn er nog andere kamerthermostaten geplaatst?
- Wat is het merk en type zoneregeling?
- Beschrijf hoe de vloerverwarming is geregeld.

8.

Toelichting gebouwbeheersysteem:
www.cvtuning.nl/utiliteit-gebouwbeheersysteem

Organisatorische gegevens
- Zijn er revisietekeningen van het leidingverloop?
- Zijn er installatietekeningen beschikbaar?
- Zijn er plattegronden/ is er een vluchtroute?
- Is er iemand die eventueel kan ondersteunen tijdens het
inregelen?
- Is de installateur bereid om eventueel mee te werken?

9.

Dat ziet u vanzelf. Ziet u nog een foutje of
bent u iets vergeten. Geen probleem.
Correcties kunt u aanbrengen als uw
dossier is aangemaakt.
Kies een klein bestandsformaat, niet groter
dan 0,5 Mb per foto.

Alle gegevens op een rij.

Foto’s toevoegen
Als u wilt kunt u nog foto’s toevoegen.

Geef het bestand een beschrijvende naam,
zoals RadiatorWoonkamer.jpg.
Bestanden die u op kunt laden zijn: jpeg,
jpg, png, gif en pdf.

Verzenden dossier naar CV Tuning
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