Checklist maandelijkse controle
Opgeleid Persoon : …………………………………….

Installatie :…………………………………………

Controle Maand : └─┴─┘ , jaar :└─┴─┴─┴─┘

Maandelijkse controle
Ja

Nee Nvt Aanpassing
nodig

Type centrale :…………………

Ja

Nee Nvt Aanpassing
nodig

Alle optische en akoestische indicatoren
van de brandweer- en neven-panelen
centrale gecontroleerd op hun goede werking.

Centrale is goed bereikbaar en juist
bevestigd.

De teksten op de centrale zijn duidelijk
leesbaar en niet met de hand geschreven.

De centrale is in mechanische goede
staat. (werking slot en deurmechaniek ed.)

Doormeldvertraging gecontroleerd.
De centrale is uitwendig gereinigd.

(incluis en excluis acceptatie)

Alle optische en akoestische
indicatoren van de centrale
gecontroleerd op hun goede werking.

Doormeld vertraging is :

└─┴─┘ minuten └─┴─┘ Seconden.

Acceptatietijd is :

└─┴─┘ minuten └─┴─┘ Seconden.

Brandweer- en neven-panelen zijn
goed bereikbaar en juist bevestigd.

De interne klok van de centrale staat op
juiste tijd en datum ingesteld.

Brandweer- en neven-panelen zijn
in mechanische goede staat.

De stand van de alarmteller is :

(werking slot en deurmechaniek ed.)

Er zijn reserve materialen t.b.v. de
installatie aanwezig. (zoals zekeringen ,

Brandweer- en neven-panelen zijn
uitwendig gereinigd.

└─┴─┴─┴─┘

handbrandmelder glaasjes, reserve melders ed.)

Maandelijkse Controle Doormelding
Ja

Nee Nvt Aanpassing
nodig

Ja

Doormelding A1 getest

Controle ontvangst A2 melding

(Handbrandmelder)

(ontvangst BAC, RAC of PAC)

Controle ontvangst A1 melding

Doormelding storing getest

Nee Nvt Aanpassing
nodig

(ontvangst BAC, RAC of PAC)

Controle ontvangst storingsmelding (ontvangst BAC, RAC of PAC)

Doormelding A2 getest
(Automatische melder)

Documentatie
Ja

Nee Nvt Aanpassing
nodig

Ja

Logboek aanwezig BIJ installatie.

Logboek ingevuld n.a.v. controle.

Meldingen zijn door gebruiker in
logboek geregistreerd.

Tijdschema OP controle ingevuld.

Nee

Bijzonderheden betreffende de controle
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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