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Kiinteistö:
Omistaja:
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Allekirjoitus

Huolto ja testaus
Säännöllinen huolto on välttämätöntä. Tilojen haltijan/ omistajan on nimitettävä asiantunteva henkilö valvomaan järjestelmän huoltoa. Tälle
henkilölle on annettava riittävä päätäntävalta varmistaa kaikkien tarvittavien töiden suorittaminen järjestelmän oikean toiminnan ylläpitämiseksi.
Yleistä
Koska on mahdollista, että normaalin valaistuksen syöttö vikaantuu pian turvavalaistusjärjestelmän testausjakson jälkeen tai seuraavan
uudelleenvarausjakson aikana, kaikki pitkäkestoiset testit on mahdollisuuksien mukaan suoritettava ennen pienen riskin aikaa akkujen
uudelleenvarauksen mahdollistamiseksi. Vaihtoehtoisesti on tehtävä tarkoitukseen sopivia väliaikaisia järjestelyjä kunnes akut on uudelleen varattu.
Päiväkirja
Päiväkirja on säilytettävä tiloissa haltijan/ omistajan vastuuhenkilön huostassa ja se on oltava kenen tahansa asianmukaisesti valtuutetun henkilön
suorittamaa tutkimusta varten vaivatta käytettävissä.
Päiväkirjaan on tallennettava seuraavat tiedot:
- järjestelmän käyttöönottopäivämäärä mukaan lukien kaikki muutoksiin liityvät todistukset
- jokaisen määräaikaistarkastuksen ja -testin päivämäärä
- jokaisen suoritetun huollon, tarkastuksen ja testin päivämäärät ja lyhyet yksityiskohdat
- kaikkien vikojen ja suoritettujen korjaustoimien päivämäärät ja lyhyet yksityiskohdat
- turvavalaistuslaitteiden kaikkien muutosten päivämäärä ja lyhyet yksityiskohdat
- jos käytössä on jokin automaattinen testauslaite, kyseisen laitteen pääominaisuudet ja käyttötoiminnan toimintatapa on esitettävä.
Suoritettavat testaukset
- Päivittäin
Keskitetyn tehonsyötön järjestelmien merkinantolaitteet on tarkastettava silmämääräisesti moitteettoman
toiminnan varmistamiseksi.
- Kuukausittain
On suoritettava järjestelmän lyhytaikainen testaus jotta voidaan tarkastaa jokaisen valaisimen kohdalta, että
ne ovat havaittavissa, puhtaita, toimivat kunnolla ja että jokainen lamppu palaa.
Lisäksi tarkastettava järjestelmän valvontalaitteiden moitteeton toiminta. Testin jälkeen varmistettava, että keskus palautuu normaalitilaan.
- Vuosittain
On suoritettava täyden mitoituksessa käytetyn kestoajan testi valmistajan antamaan informaatioon
perustuen. Testin jälkeen varmistettava, että keskus palautuu normaalitilaan.
Normaalin valaistuksen syöttö on palautettava ja jokainen merkinantolamppu tai -koje on tarkastettava sen varmistamiseksi, että se osoittaa
normaalin syötön palautumisen jokaisen testin jälkeen. Latausjärjetelyn asianmukainen toiminta olisi tarkastettava.
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VALAISIMIA YHTEENSÄ

ASIAKIRJAT
Turvavalokeskuksen tai muussa yhteydessä säilytetään:
- asennus- ja käyttöohjeet
- kunnossapito-ohjelma
- huoltopäiväkirja
Kiinteistön osoittamassa paikass säilytetään:
- loppupiirrustukset
- käyttöönotto- ja tarkastuspöytäkirja
Kunnospito-ohjelman laatija;
Päiväys:
Viranomaisen merkinnät:

TARKASTUSPÖYTÄKIRJA
Työkohde:

Asiakas:
Osoite:

Puh.

Sähköurakoitsija

Nimi:
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Nimellisjännite:
Tarkatuksen
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