


Str.

1.

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

OK JUSTERET

OK JUSTERET

JA NEJ

2.

JA NEJ

Min. 400 mm MM

Min. 70 mm MM

Min. 100 mm MM

MM

JA NEJ

JA NEJ

KUNDENAVN

Roll-in vogn er vandret når den er i ovnen

Marineovn er fastgjort til gulvet

VEJNAVN

BY

Nivellering og sikring (se installationsmanual, side 12)

Dørpakning er tæt

Ovnen er monteret med varmeskjold (kun Visual Cooking)

TEKNIKERNAVN

Ovn/understel er vandret

Nivellering og sikring er i overensstemmelse med kravene beskrevet i 

installationsmanualen.

Afstand omkring ovnen (se installationsmanual, side 12-15)  
Afstand til 

varmekilder skal 

følge 

anvisningerne i 

installations 

manualen.

Afstand højre side ved højtemperaturmiljø

Afstand højre side ved lavtemperaturmiljø

VEJNAVN

Ovnens serienummer Model

LAND

INSTALLATIONS OG OVERDRAGELSES- 

TJEKLISTE 

KONTAKTPERSON 

E-MAILADRESSE

BY

LAND

KONTROLLERET AF FIRMA

TELEFONNUMMER

Al installation skal være i henhold til lokale regler og lovgivning. Udfyld venligst de tomme felter med 

de målte værdier. Hvis det målte ikke overholder de angivne tolerancer i installationsmanualen, vil det 

have betydning for ovnens drift og kan forhindre 4 års garanti.

Dørlukkemekanisme er kontrolleret og justeret

Ovnens indsugningsluftfilter er monteret, og kan tilgås for rengøring

Afstand omkring ovnen er i overensstemmelse med kravene beskrevet i 

installationsmanualen.

Afstand over ovnen (gasudblæsningstemperatur er ca. 500C°)

Afstand over CombiSlim ovn



3.

VOLT

FASER NUL

Spænding målt på forsyning Volt L1-N L2-N L3-N

Spænding målt på forsyning Volt L1-L2 L2-L3 L3-L1

AMP

JA NEJ

AFSTAND MM HØJDE MM

L1     A L2    A L3     A              

L1     A L2    A L3     A              

JA NEJ

4.

dH

C°

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

Installeret vandbehandling system HOUNÖ PROTECT

JA NEJ

5.

JA NEJ

JA NEJ

AFSTAND MM HØJDE MM

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

Afstand og højde for dræn

Vandtemperatur

Hvis vandforsyningen ikke overholder de angivne tolerancer i installationsmanualen og hvis ovnen kører uden korrekt 

installeret HOUNÖ PROTECT Hydro Shield vandfilter, kan det have betydning for ovnens drift og kan forhindre 4 års 

garanti.

BAR

Antal faser tilgængelig

Ikke installeretOmvendt osmose

Lodret drænventilationsrør monteret

CombiPlus ovne har separate drænforbindelser

Vandtryk

Afløb (se installationsmanual, side 33-35)

Dræninstallation er åben

Strømforbrug når dampgenerator varmeelementer er tændte  (K or KPE)

Afstand til elektrisk udtag og højde på væggen

Vandforsyning overholder de angivne tolerancer i installationsmanualen

Vandhane er til stede på vandforbindelsen

Ovnen har ekstern vandmåler tilsluttet

Dræn hældning er mere 3° eller 5%

Elektrisk forsyning (se installationsmanual, side 28-33) 

Ovnen har indbygget vandmåler (SmartTouch)

To eksempler på åben dræn-

installation for enkeltovn og en 

ComiPlus-ovn.

Alle HOUNÖ-ovne skal 

installeres med åbent afløb.

Vandforsyning (se installationsmanual, side 24-32) 

Total hårdhed af forsyningsvand

Ovnens spændingskrav (som defineret på typeskiltet) 

Elektrisk forsyning overholder de angivne krav i installationsmanualen

Elektrisk forsyning er beskyttet med sikringsstørrelse

Manuel afbryder tilgængelig på elektrisk forsyning

Strømforbrug når varmeelementer er tændte

Drænrør materiale

Drænforbindelser overholder de angivne krav i installationsmanualen

Afløb er placert under oven (damp bliver suget ind i køleluft indtaget)

Visual Cooking CombiSlim



6.

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

7.

JA NEJ

MM

JA NEJ

RPM

RPM

%O² MIN RPM %O² MAX RPM

%O² MIN RPM %O² MAX RPM

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

8.

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

Alle HOUNÖ-gasovne skal være installeret og justeret i overensstemmelse med gældende lokale retningslinjer og regler 

samt i henhold til HOUNÖ-installationsmanualen.

Rev 2_7_1/052020

Dokumenter og manualer er overdraget til kunden

Antal foto taget af installationen

Vandmåler/tæller er kontrolleret/indstillet og nulstillet

Noter og kommentarer

Kunden er instrueret i skift af vandfilterpatron

Kunden er instrueret i skift at sæbe og afspændingsbeholder

Gastype angivet på typeskiltet stemmer med aktuel gasforsyning

Kunden er instrueret i ovnens basisfunktioner

Kunden er instrueret i rengøring af luft/indsugningsfilteret

Sæbe og afspændingsmiddelslanger er forbundet i overensstemmelse med de 

angivne krav i installationsmanualen

Gas forbindelser (se installationsmanual, side 49-53)

Afspændingsmiddelslangen (BLÅ slange) forbundet til pumpen mærket m. BLÅT

Sæbe og afspændingsmiddel slangeforbindelser (se installationsmanual, side 37-40)  
Sæbeslange (RØD slange) forbundet til pumpen mærket med RØDT

Underskrift og dato - kunde

Gasinstallationen er i overensstemmelse med lokale anvisninger og regler

Aktuel software version installeret

En beskyttelsesstrop for gasslange er installeret

Underskrift og dato - tekniker

Trykføler til brænder 1 skifter fra tændt til sluk ved omdrejningshastighed

Godkendelse og overlevering opfylder kravene beskrevet i 

installationsmanualen

Dørkalibrering udført (s. 36)

Godkendelse og overlevering

Kemimåler (sæbe/skyl) parametre er indstillet og måler nulstillet

Kontrollér ovnen for lækager: er ovnen/tilslutning/afløb tør og ingen lækage

Virker alle funktioner (brug testmenuen til at teste alle funktioner s. 41 - 43)

Gasforbindelsesrør størrelse  (minimum 3/4" rør)

Gasinstallationen opfylder kravene beskrevet i installationsmanualen

Gastype

O² % i aftræk fra brænder 2 justeret til

Trykføler til brænder 2 skifter fra tændt til sluk ved omdrejningshastighed

Gasafbryder er integreret i forsyningslinjen og tilgængelig for brugeren

BARGastryk

O² % i aftræk fra brænder 1 justeret til




