Controle formulier verlichting
Naam pand / VVE:

____________________________

Testrapport nummer: ____________________________
Tip: jaartal / maand / volgnummer > 2008 / 03 / 001

Controle datum:

____________________________

Naam contact persoon: dhr./mevr.

____________________________

Naam bedrijf

____________________________ (indien van toepassing)

Telefoonnummer contactpersoon:

____________________________
Datum vervanging

Lokatie in pand

Montagedatum

Artikelcode

Uitvoering

Batterij-type

Netsituatie

waar hangt het

staat op een etiket
in armatuur

staat op een etiket
in armatuur

zie voor codering
onder deze tabel

staat op een etiket
in armatuur

OK / NIET OK /
NVT

In te vullen bij uitvoering (zie ook etiket in armatuur):
NT = net armatuur, geen noodverlichting
NN = nacht/nood (wordt geschakeld)
ND = nood
NNC = net/nood continu (brandt dag en nacht)

Autonomie
aantal min. in nood

Netlamp(en)

Noodlamp

Bij 1 lamp voor net en nood datum invullen
in kolom voor netlamp

Batterij
vul datum in

zie voor onderhoudsinstructie en storingsformulier
www.multicare.eu/download

- TOELICHTING OP STORING (PER ARMATUUR) Behoort bij
testrapport nummer:

____________

Armatuurlocatie: _______________________

Storing:
¨ lamp werkt niet in netbedrijf (alleen bij net/noodarmaturen)
¨ lamp werkt niet in noodbedrijf

Ondernomen acties (nadat het armatuur spanningsloos gemaakt is):
¨ installatiedraad
¨ kan draad eenvoudig uit lasklemmen in installatiedoos trekken (draad te kort aangestript)
¨ in de kroonsteen geschroefd op isolatie i.p.v. het koper
¨ _____________________
¨ elektronica vertoont zichtbare gebreken
¨ losse componenten
¨ verschroeide

¨ componenten

¨ printbanen

¨ schroeilucht (bij gesloten elektronicabehuizingen, zonder zicht op elektronica)
¨ _____________________
¨ accuset vertoont zichtbare gebreken
¨ accudraden niet gemonteerd aan elektronica ( + is rode draad - = zwarte draad )
¨ accu lekt
¨ _____________________
¨ bij 2-lamps armaturen was maar 1 lamp gemonteerd
¨ kapotte lamp vervangen door nieuwe lamp (bij meerlamps, ook alle andere lampen in armatuur vervangen)
¨ zekering in armatuur vervangen
¨ bij PLC lampen:

¨ 4-pins lamp moest 2-pins lamp zijn

¨ 2-pins lamp moest 4-pins lamp zijn

¨ ____________________________________________________________________________
¨ Storing niet opgelost
¨ armatuur gerepareerd d.d. _____________
¨ armatuur vervangen d.d. _____________

Handtekening

______________

