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VIKTIG INFORMATION! 
Läs igenom noggrant innan påbörjad installation. För att 
garanti ska gälla måste installatör skriva under på att 
samtliga punkter i detta kontrolldokument är genomförda. 
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Egenkontroll - Ferroamp  
Besiktningen av EnergyHub systemet skall utföras av system installatören. Följ instruktionerna 
nedan, fyll i utförda kontrollpunkter och avsluta med att signera dokumentet.  

Skriv ner serienummer och partnummer från systemets 
EnergyHub 

Serienummer: 

Partnummer: 

 

1. Innan driftsättning 
Följande egenkontroll skall göras av installatören innan systemet sätts i drift. 
 

Nr Kontrollpunkt Ja/Nej Kommentar 

1.1 
Kontrollera alla anslutningar mellan EnergyHub och 
elcentral 

  

1.2 Kontrollera att jord och neutral är rätt anslutna   

1.3 Kontrollera och efterdra samtliga anslutningsskruvar   

1.4 
Kontrollera att inga anslutningskablar går att rycka ur 
terminaler och skruvfästen med handkraft 

  

1.5 
Kontrollera att CT-klämmorna sitter på inkommande 
matning till elcentralen 

  

Genom att skriva under bekräftar installatören att samtliga kontrollpunkter innan driftsättning 
är genomförda. 

Signatur:  

Namnförtydligande:  

Ort & Datum:  
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2. Efter driftsättning 
Följande egenkontroll skall göras av installatören efter det att systemet är i drift.  
 

Nr Kontrollpunkt Ja/Nej Kommentar 

2.1 Kontrollera att du använder dig av rätt CT-kvot   

2.2 Kontrollera att CT-konfigurationen lyckats   

2.3 
Mät DC-spänning vid distributionslådan och kontrollera 
att det är rätt polaritet (L + och L-) 

  

2.4 
Kontrollera att EnergyHub har detekterat samtliga 
SSO:er i anläggningen 

  

2.5 Kontrollera att systemet är tillagt i portal.ferroamp.com   

2.6 
Kontrollera att kunden är tillagd som användare i 
portal.ferroamp.com 

  

2.7 
Kontrollera att systemet är nätverksanslutet och skickar 
data till portal.ferroamp.com 

  

Genom att skriva under bekräftar installatören att samtliga kontrollpunkter efter driftsättning 
är genomförda. 

Signatur:  

Namnförtydligande:  

Ort & Datum:  

 
 
NOTERA!  
Den aktör som sålt ferroamp anläggningen måste på anmodan kunna visa upp ett signerat kontrolldokument 
från installatör för att garantier ska gälla. En administrationsavgift kan tas ut i följande situationer: 
(a) En tekniker kallas på din begäran, men det konstateras att det inte är fel på produkten (t. ex. där 
installations & användarmanual har förbisetts). 
(b) Du tar med enheten till ett reparationscenter, men det konstateras att produkten inte har något fel  
(t. ex. där installations & användarmanual har förbisetts). 
Du kommer att informeras om administrationsavgift innan tekniker skickas ut. 
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