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Aanvraagformulier voor assistentie bij de indienststelling van 
Atlantic Airconditioning

Deze aanvraag voor assistentie bij de indienststelling kan pas in behandeling worden genomen nadat onze 
diensten dit volledig ingevulde formulier hebben ontvangen.

Opmerking: Alle gevraagde punten moeten zijn uitgevoerd voordat wij assistentie kunnen verlenen bij de 
indienststelling. Zo niet, dan kunnen wij u niet helpen bij de indienststelling van uw toestel en zijn wij genoodzaakt de 
reiskosten aan u door te berekenen.

Lijst van punten die moeten zijn uitgevoerd vóór de indienststelling:

Ja Nee

 De buitenunit is elektrisch aangesloten (maar spanningsloos)

 De binnenunit(s) is (zijn) elektrisch aangesloten volgens de instructies
in de handleiding (kabeldoorsnede)

 De koelleidingen zijn gelegd (min. 5 meter), geïsoleerd en
dichtgeklemd (of afgedicht) en wachten op aansluiting van binnenunit
op buitenunit (schoon en droog)

 De buitenunit is geplaatst en vastgemaakt op vloer- of muursteunen

 De buitenunit moet veilig bereikbaar zijn

Geleverde prestaties bij de indienststelling

Opmerking: De installateur moet bij deze interventie aanwezig zijn
• Aansluiting koelcircuit (flare-aansluiting) op binnen- en buitenunits.

• Vacumeren koelleidingen (na eventuele koelmiddelbijvulling wanneer de koelleidingen
verlengd werden – zie handleiding)

• Controle van de condensafvoer

• Controle van het volledige elektrische circuit

• Opstart van het airconditioningsysteem + standaardinstellingen van de regeling

• Opstellen van de checklist ‘Indienststelling Airconditioning'

Als de buitentemperatuur te laag is (< 5°C) behouden wij ons het recht voor de
indienststelling uit te stellen (problemen gasexpansie).

Contact 

Dit aanvraagformulier voor assistentie bij de indienststelling moet per e-mail worden verstuurd naar:

services.be@groupe-atlantic.com

Gelieve bij uw aanvraag voor assistentie bij de indienststelling van een warmtepomp 
rekening te houden met een termijn van 10 werkdagen

 Te downloaden op: www.thermor-clim.be
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Informatie over de installatie
Serienummer buitenunit UE

Serienummer binnenunit UI

Model airco                        Vloermodel    Wandmodel

Mono Split    Multi Split

Spanning woning                    230 V  (mono/LN) 3x400 V 

Werf

GSM 

Naam

Adres 

Tel:

E-mail:

Installateur 

GSM 

Naam

Adres 

Tel

E-Mail

Groothandel

GSM 

Bedrijf

Naam

Adres 

Tel

E-Mail

Opmerkingen

DATUM HANDTEKENING

3x230 V

Vloer- en wandmodel


