Start van de zomer - Checklist

Datum
Controleur
Referentie

: ….........................................................
: ….........................................................
: ….........................................................

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1 Ventilatoren
Werking en prestaties
V-snaren en spanners
Lagers en draaiende delen
Koeling en vervuiling motoren
Reiniging besturingsapparatuur en filters
Noodschakelingen en handbedieningen
Instellingen beveiligingen en grenswaardes
Testen alarmcontacten en meldingen

2 Luchtinlaat
2.1 Werking en prestaties
2.2 Lierbanden en staalkabels
2.3 Ventielen en mechanismen
2.4 Koeling en vervuiling motoren
2.5 Reiniging besturingsapparatuur en filters
2.6 Noodschakelingen en handbedieningen
2.7 Instellingen beveiligingen en grenswaardes
2.8 Testen alarmcontacten en meldingen
3 Opnemers en grenswaarde instellingen
3.1 Juiste opname temperaturen, locatie en vervuiling voelers
3.2 Juiste instellingen grenswaardes temperaturen (zeer belangrijk!!!)
3.3 Onderdrukmeter nulpunt ijken
3.4 Juiste instellingen grenswaardes onder- en overdruk
3.5 Reinigen en controleren RV en CO2 sensoren
3.6 Juiste instellingen grenswaardes overige waardes
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4 Alarm meldingen
Melding maximale temperatuur stal (ook ABS)
Melding bij maximale absoluut temperatuur stal
Melding bij uitval communicatie computers
Werking lokale alarmering (sirene, flitser, enz.)
Melding bij uitval thermische beveiliging van alle ventilatoren

Opmerkingen algemeen:

n.v.t.

….........................................................
….........................................................
….........................................................
….........................................................

fout

:
:
:
:

goed

Bedrijfsnaam
Locatie / stal
Adres
Plaats

Opmerkingen/bevindingen

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

n.v.t.

fout

goed

Start van de zomer - Checklist
Opmerkingen/bevindingen

Melding bij uitval / storing frequentie regelaar(s) ventilatoren
Melding bij uitval / storing liermotoren luchtinlaat
Melding bij uitval netspanning nuts en aanvoer stal
Melding bij uitval voeding en stuurstroom besturingspaneel
Melding bij uitval voeding en stuurstroom ventilatiepaneel
Melding bij inkomen noodstroom en/of lopen aggregaat

5 Alarmkiezer (Octolarm)
Lokale alarmering bij alarm actief d.m.v. akoestisch signaal
Lokale alarmering bij fout of storing kiezer zelf
Locale alarmering bij telefoonlijn onderbroken / geen signaal:
Controleren/testen werking kiezer bij uitval voeding
Controleren/testen werking kiezer bij alarm op ingangen
Controleren/testen werking 2e lijn (backup-lijn) bij uitval 1e lijn
Controle of keizer aan internet zit voor loggen meldingen
Controle op meldnummers en (altijd 2 of meer)

6 Accu's
6.1 Controle accu alarmkiezer (maximaal 2 jaar oud)
6.2 Controle accu alarmunit (maximaal 2 jaar oud)
6.3 Controle accu's noodopeningen (maximaal 2 jaar oud)
6.4 Controle accu UPS (mag maximaal 2 jaar oud zijn)
6.5 Controle startaccu aggregaat (minimaal 75% vermogensverlies)
7 Besturingen en voedingen
7.1 Toegankelijkheid meterkasten en panelen
7.2 Juiste afzekerwaardes en stroombeveiligingen
7.3 Voldoende voorraad stoppen, glaszekeringen, mespatronen
7.4 Goede ventilatie en koelingen van kasten en componenten
7.5 Gesloten, schone en stofvrije kasten en componenten
8 Aggregaat / noodstroom
8.1 Controleren olie niveau (d.m.v. pijlstok voor starten)
8.2 Controleren koelvloeistof niveau (via radiateurdop, voor starten)
8.3 Controleren brandstof en tank op vervuiling, vlokken of alg
8.4 Controleren schoon brandstoffilter(s) en waterafscheider
8.5 Voldoende en juiste brandstof voor minimaal 8 uur draaien
8.6 Schone omgeving, luchtkanelen en machine
8.7 Schone radiateur, koeling en luchtfilter
8.8 Vrije luchttoevoer, luchtafvoer en rookgasafvoer (uitlaat)
8.9 Werking netovername (testen door afschakelen netspanning)
8.10 Werking machine zelf (vollast testen en let op snelle start)
8.11 Controleren op storingsmeldingen en alarmmeldingen

Datum :

Opmerkingen algemeen:

Naam :

Handtekening :

