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Podepsanou přihlášku pošlete faxem zpět na adresu:
Bosch Termotechnika s.r.o.
Oddělení TTCZ ASA Commercial Service
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10
E-mail: commercialservice@cz.bosch.com

Přihláška k prvnímu uvedení KGJ do provozu

Podle Vašich "Podmínek pro uvedení kogeneračních jednotek (KGJ) do provozu" přihlašujeme následující KGJ:

Stanoviště zařízení: ..................................................................................................................................................................................

Nadmořská výška: .................................................................. Typ KGJ: ........,.................................................................................

Externě dodané spalinové zařízení: 
Maximální provozní teplota: ................................................  °C Typ: ................................................................................................

Montážní firma:  ......................................................................................................................................................................................

Vedoucí stavby/Mobil č.:...........................................................................................................................................................................

Provozovatel, kontaktní osoba....................................................................................................................................................................

Provozovatel/Mobil č.:..............................................................................................................................................................................

Požadovaný termín uvedení do provozu (předstih > 14 dnů) : .........................................................................................................................

   Smlouva o údržbě a opravách Standard Minimální doba platnosti > 12 měsíců .............................................. let.

   Smlouvy o údržbě a opravách Premium Minimální doba platnosti > 12 měsíců .............................................. let.

Potvrzujeme, že:
• KGJ je kompletně instalována podle "Kontrolního seznamu pro přípravné práce na první uvedení do provozu",
• jakost provozních látek (přiváděný vzduch, plyn, motorový olej, chladicí voda, otopná voda) vyhovuje specifikacím o provozních látkách výrobce,
• otopná voda je ze strany stavby naplněna,
• montážní práce nebyly konány během uvedení KGJ do provozu a během jejího provozu, zejména s ohledem na ustanovení o bezpečnosti práce 

(nebezpečí opaření, ochrana proti hluku, nasávaný vzduch bez obsahu prachu a halogenů),
• byla provedena ohlášení o používání KGJ u podniků zásobujících energiemi (plyn/elektřina),
• spalinové zařízení s hadicí kondenzátu a výtokem kondenzátu je kompletně připravené k provozu, má provedenou tlakovou zkoušku a že je příp. 

izolováno a
• že KGJ byla objednána se správným alternativním příslušenstvím (možnost nízkonapěťového provozu VDE 4105/možnost středněnapěťového 

provozu BDEW) a připojena ve správném bodě propojení na distribuční síť.

Je nám známo, že za škody způsobené odlišnou jakostí provozních látek nelze poskytnout záruku.
Bude-li muset být uvedení do provozu přerušeno v důsledku nedostatků na straně stavby, jako jsou chybějící instalace, přípojky, provozní látky, jiné 
montážní práce probíhající v prostoru instalace apod., převezmeme takto vzniklé vícenáklady podle výdajů a zúčtovacích sazeb společnosti Bosch 
KWK Systeme GmbH v plné výši.

Obec: .......................................................................................... Datum: ...........................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................
Firemní razítko a právně závazný podpis zadavatele
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6.1.2 Kontrolní seznam pro přípravné práce na první uvedení do provozu

K tomuto návodu k instalaci jsou dodatečně zapotřebí 
schémata zapojení a montážní výkresy podle 
objednávky.

Připojovací systém Instalace provedena 
odborně

Kontrola provedena

• Dimenzování a instalace napájecích kabelů pro 100 % ED podle VDE 0298 při maximálním 
zatížení < 80 %, zvýšené teplotě okolí od nízkonapěťového rozvodu až po rozvaděč KGJ

• Kabelové propojení pro krytí vlastní spotřeby podle VDE 0298 analogicky ke schématu 
zapojení KGJ od nízkonapěťového rozvodu po řídicí zařízení KGJ pro 100 % ED

• Řídicí a aplikační sběrnicové kabelové propojení podle schématu zapojení KGJ a seznamu 
rozhraní od rozvaděče až po řídicí zařízení KGJ

• Řídicí kabelové propojení pro bezpotenciálová hlášení podle zadání zákazníka.
Zde dodržujte i pokyny uvedené ve schématu zapojení KGJ.

• Pospojování celého zařízení v celé struktuře budovy
• Přípojka na zemní plyn vyzkoušena tlakem a připravena k provozu
• Výstup a zpátečka otopné vody odděleny a připraveny k provozu, namontovány, izolovány
• Spalinové zařízení zkoušené podle konstrukčního vzoru s tlumičem hluku, namontovaný a 

připravený k provozu, izolovaný, tlaková zkouška podle místních předpisů

• Odtok spalinového kondenzátu s beztlakovým, korozně a teplotně odolným sifonem

• Zařízení pro přísun přiváděného a odvod odpadního vzduchu namontované a připravené k 
provozu a podle potřeby izolované

• Externí systém motorového oleje s přípojkami (alternativa)
• Základní úklid/vyčištění prostoru instalace a také KGJ
• Příložné čidlo teploty pro systém záznamu teplot 

(příložné čidlo teploty 64B3)
• Výstražný detektor plynů
• Zařízení na odvod vzduchu instalované a připojené

– ventilátor odpadního vzduchu - oddělení plachtovinou
– kulisy odpadního vzduchu
– prostorový termostat nebo termostat pro cirkulující vzduch a čidlo
– klapka odpadního vzduchu s klapkou cirkulujícího vzduchu s hnacím motorem a spínačem 

koncové polohy
– minimální otvor pro přívod vzduchu < 2 m/s zabudovaný a uzpůsobený na spotřebu hořáku

• Bod propojení na nízkonapěťovou distribuční síť:
Ano: o / Ne: o 
V bodě propojení na distribuční síť je třeba podle VDE-AR-N 4105 vytvořit spínací místo s 
odpojovací funkcí, které bude kdykoli přístupné personálu provozovatele sítě.

• Bod propojení na středněnapěťovou distribuční síť:
Ano: o / Ne: o 
V bodě propojení na distribuční síť je třeba podle BDEW vytvořit spínací místo s odpojovací 
funkcí, které bude kdykoli přístupné personálu provozovatele sítě.

Provozní prostředky
K dispozici musí být tyto provozní prostředky

Instalace provedena 
odborně

Kontrola provedena

• Externí topná voda naplněna podle specifikace výrobce, provozní tlak zkontrolován
• Motorový olej podle specifikace výrobce objednán pro první výměnu
• Zavedení chladicího a spalovacího vzduchu do prostoru instalace (< 150 Pa)
Pomocná zařízení (alternativa podle rozsahu projektu) Instalace provedena 

odborně
Kontrola provedena

• Nouzový vypínač namontován a instalován až k rozvaděči KGJ
• Bezpečnostní výměník tepla kompletně připojen a kabelově propojen

– Čerpadlo
– Čidlo teploty, termostat TV ve zpátečce
– Motory ventilátoru/servisní vypínač

Tab. 25  Kontrolní seznam pro uvedení do provozu
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K této přihlášce k prvnímu uvedení do provozu připojte následující 
dokumenty:
1. Kopie nahlášení energetickým podnikům
2. Kopie nahlášení plynárenské společnosti
3. Protokol o provedení tlakové zkoušky systému přívodu plynu do KGJ
4. Protokol o zkoušce těsnosti  – spalinového zařízení provedený 

revizním technikem komínových systémů
5. Průkaz o těsnosti systému odvodu kondenzátu provedený revizním 

technikem komínových systémů
6. Nezbytně nutné jsou fotografie připojovacích úseků KGJ 

zhotovených na straně stavby.
7. Poznamenejte požadovanou variantu dohody o údržbě za účelem 

zajištění záruční doby:

Typ ....................Standard....................prov. hod.
nebo
Typ .....................Premium .................. prov. hod.

Provoz na záložní napájecí zdroj (alternativa podle rozsahu projektu) Instalace provedena 
odborně

Kontrola provedena

• Řídicí a signální kabel podle schématu zapojení a popisu funkce
• Připojovací management/Uvolnění spotřebičů oprávněných pracovat na nouzové napájení
• Vypnutí vyrovnávací regulace strany stavby
• Aktivace/zpětné hlášení výkonových spínačů sítě nebo transformátoru
• Uzamčení ruční roviny výkonových spínačů sítě nebo transformátoru
Zvláštní vybavení (alternativa podle rozsahu projektu) Instalace provedena 

odborně
Kontrola provedena

• Plynoměr (popř. s impulzním výstupem)
• Kalorimetr (popř. s impulzním výstupem)
• Počítadlo kWh
• Napojení aplikační sběrnice (DDC Energetický management) Druh.................................
• DSL připojení nebo karta mobilního telefonu
Externí předzásobení motorovým mazacím olejem (alternativa podle rozsahu projektu) Instalace provedena 

odborně
Kontrola provedena

• Čerpadlo motorového oleje
• Reverzní elektromagnetické ventily pro zásobování a vypouštění
• Manuální reverzní kulové kohouty pro zásobování a vypouštění
• Polohový koncový spínač vždy pro "zásobování / vypouštění" motorového oleje
Externí zásobník teplé vody (alternativa podle rozsahu projektu) Instalace provedena 

odborně
Kontrola provedena

• Čidlo teploty zásobníku teplé vody nahoře mechanické/elektrické
• Čidlo teploty zásobníku teplé vody dole mechanické/elektrické
• Čidlo teploty zásobníku teplé vody uprostřed mechanické/elektrické
Přihláška k prvnímu uvedení do provozu Přihlášení provedeno Uvedení do provozu 

přislíbeno
• Včasné nahlášení KGJ u příslušných energetických podniků za účelem napájení elektrickou 

energií.

• Osvědčení profesního sdružení o spolehlivosti monitorovacího zařízení sítě pro synchronní 
provoz odesláno.

• Včasné nahlášení KGJ u příslušné plynárenské společnosti pro rozšířený rozsah zásobování v 
nepřetržitém provozu

• Nahlášení KGJ u příslušné hlavní celní správy
• Včasný dotaz u příslušného provozovatele sítě ohledně místa a polohy bodu propojení na 

distribuční síť mezi KGJ a veřejnou elektrickou rozvodnou sítí.

Odpověď provozovatele sítě: ........................................................................................
Tab. 25  Kontrolní seznam pro uvedení do provozu


