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BELYSNINGSSYSTEM
MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN
Detta är ett generellt materielvårdsschema som gäller för produktgruppen
belysningssystem med spänning 230/400 VAC, med eller utan fastsatt
anslutningskabel. Exempel på system kan vara arbetsbelysningar, lysrörsarmaturer, strålkastare, belysningsmaster samt olika belysningssystem som inte
har eget materielvårdsschema.
Med system menas olika typer av system innehållande olika armaturer med
hållare, stativ eller fastsättningsanordning.
Daglig tillsyn

FMV Produktionsmiljö MVIF-scheman - Vårdsystem FM (2015-09-29)

Före användning

•

Kabelmantel, anslutningsdon,
stift, hylsor

skador, fri från smuts och oxidation

•

Strömförsörjningskabel/-er

placering, skydd, onormal uppvärmning

•

Anslutningskabel/-er

placering, skydd, onormal uppvärmning

•

Anslutningskabels anslutning
mot anslutningsbox/kraftkablar/
grenuttag

anslutning

•

Mast, fäste, hållare

rätt höjd, vinkling, placering,
låsskruvar dragna, låssprintar på plats.

•

Märkning

skador, befintlighet, läsbarhet

•

Armatur/-er

skador, fri från smuts

•

I förekommande fall; jordkabel

anslutning

•

I förekommande fall;
jordfelsbrytaren

ej löst ut

•

I förekommande fall; sandsäckar

antal och placering

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER
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Under användning
•

Strömförsörjningskabel/-er

placering, skydd, onormal uppvärmning

•

Anslutningskabel

placering, skydd, onormal uppvärmning

•

Anslutningskabels anslutning
mot anslutningsbox/kraftkablar/
grenuttag

anslutning

•

Mast, fäste, hållare

placering, står stadigt

•

Armatur/-er

fastsättning, upphängning

•

Armatur/-er

fri från smuts

•

I förekommande fall; jordkabel

anslutning

•

I förekommande fall;
jordfelsbrytaren

ej löst ut

•

I förekommande fall; sandsäckar

antal och placering

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER
Efter användning
VARNING

FMV Produktionsmiljö MVIF-scheman - Vårdsystem FM (2015-09-29)

Belysningssystemet ska vara spänningslöst vid rengöring.
Risk för personskada.

•

Kablar, anslutningsdon, stift,
hylsor, kontakter

skador, fri från oxidation

•

Belysningssystemet

rengöring, skador, fri från oxidation

•

Inventering av satspackad materiel enligt satslista

•

Armatur/-er

rengöring, skador

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER
Förvaring

•

Avfuktning

längre tid än en månad, förvara materielen i
avfuktat förråd

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER
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Särskild tillsyn
Administrativa data
Registrerings-/individnummer

Komp

Plut

Övr.

Vårdansvarig brukare
För period

Vårdansvarig brukare

1
För period

Vårdansvarig brukare

2
För period

Vårdansvarig brukare

3
För period

Vårdansvarig brukare

4
Ansvarigt befäl eller arbetsledare (vård kontrollerad och godkänd)
För period

Ansvarigt befäl eller arbetsledare

Datum

Pkt.

Pkt.

Pkt.

Ansvarigt befäl eller arbetsledare

Datum

Pkt.

Pkt.

Pkt.

Ansvarigt befäl eller arbetsledare

Datum

Pkt.

Pkt.

Pkt.

Ansvarigt befäl eller arbetsledare

Datum

Pkt.

Pkt.

Pkt.

1
För period

2
För period

3
För period
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4
Symbolförklaring
Brukaren ritar ett diagonalt streck när tillsynen inte är tillämpbar för
materielen.
NN

Brukaren skriver sin signatur när tillsynen är utförd utan kvarstående fel.
Brukaren ritar en cirkel när tillsynen är utförd, men kvarstående fel har
inte kunnat avhjälpas. Felet är även antecknat på Felrapport.

NN

Brukaren skriver sin signatur i cirkeln när rapporterat fel är avhjälpt och
struket på felrapporten.
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Vid behov, dock minst var 6:e månad

VARNING
Belysningssystemet ska vara spänningslöst vid rengöring.
Risk för personskada.

Del av materiel
1
1.

Belysningsmast

rengöring

2.

Maströr, stativ, armaturställ kontroll av skador,
kärvning, funktion, låsning

3.

Armatur/-er

fastsättning, upphängning,
skador

4.

Elsystem

skador, fastsättning,
värmeskador

5.

Märkning, skyltar, dekaler

skador, befintlighet,
läsbarhet

6.

Delar

inventering, skador,
rengöring

FMV Produktionsmiljö MVIF-scheman - Vårdsystem FM (2015-09-29)

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

2

3

4

