Kvalitetskontrol ved aflevering af skinnesystem
Sag/adresse

: ________________________________________________________________

Omfang af systemet

: ______________________________________________________

Montør

: _______________________________

Leverandør

: V. Guldmann A/S, Graham Bells Vej 21 - 23A, 8200 Århus N

Dato : ____/____ -_____

Skinnesystemet er kontrolleret og afprøvet ved aflevering for følgende :
1. Kontrol af evt. forstærkninger, udveksler
at forstærkning/udveksling er fastgjort forsvarligt.
at isolering omkring forstærkning/udveksling ligger med størst mulig
isoleringseffekt.
at forstærkning/udveksling er udført af anden entreprise
se bemærkninger
2. Kontrol af beslag og plastpropper
at alle endestoppene er tilspændt
at alle beslag er tilspændt
at der er monteret plastpropper på alle synlige møtrikker
at låsesplit er isat og låser endestoppet
se bemærkninger
3. Kontrol at skinnesystemer er rene og funktionsduelige
at der ikke ligger spåner eller andet byggeaffald indvendig i skinnesystemmet
at løbekattenes bevægelse i skinnesystemet er lydløs
at løbekattenes bevægelsen kan ske med et lavt kraftforbrug
se bemærkninger
4. Kontrol af evt. skiftespor, combilås og drejeskive
at skiftesporets funktioner er optimale og tunge ikke støder imod
at combilås virker optimal og fjeder slår automatisk tilbage
at drejeskive virker optimal
se bemærkninger
5. Vægtprøvning
skinnesystemet er afprøvet til ________ kg ( inkl. sikkerhedsfaktor på 1,5 )
at skinnesystemet ikke har givet sig ved vægtprøvningen
at skinnesystemmet kontrolleres om det er i vater, efter systemet har været
vægtprøvet
at der er påsat montørmærkat og at denne er udfyldt
se bemærkninger
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6. Afprøvning af lofthejs og evt. fremføringsmotor
at lofthejs er afprøvet og er funktionsduelig
at fremføringsmotor er afprøvet og er funktionsduelig
se bemærkninger
7. Afprøvning af ladestation, ladeliner og evt. fjernbetjening
at lofthejs oplader når lofthejs er kørt i ladestation (lyser eller afgiver lyd)
at lofthejs oplader i ladeliner
at fjernbetjening er afprøvet og er funktionsduelig
se bemærkninger
8. Inden monteringsstedet efterlades
medtages eller fjernes alt montageaffald
hvis der er nogle bemærkninger, nedskrives dette og bygherre/kunde informeres
se bemærkninger
9. Serviceeftersyn
kunden bliver automatisk tilmeldt eftersyn på lofthejs
der er afleveret et tilbud på serviceeftersyn (medsendt)
se bemærkninger
Bemærkninger:

Kvalitetssikring er udfærdiget i to underskrevne eksemplar, hvoraf det ene gives til
bygherre/kunde, det andet til service og montageafdelingen ved Guldmann.

____________________
V. Guldmann A/S
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