Egenkontroll av elektrisk anlegg og utstyr i landbruksbygg

BYGNING:
Elektrisk anlegg og utstyr
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Sikringsskap og inntak
Det er ikke unormalt varmt på skrusikringer eller annet utstyr.
Skrusikringer er godt tilskrudd.
Det er ikke sikringer som stadig løser ut.
Sikringsskapet er sikret mot berøring av spenningsførende deler.
Alle deksler skal være montert.
Sikringsautomater og deksler er hele og forsvarlig festet.
Det er ikke åpne hull i sikringsskapet.
Alle kabelinnføringer skal være tette.
Alle kurser er riktig merket på kursfortegnelsen.
Det er brukt riktige sikringer i henhold til kursoversikt.
Sikringsskap er rene, ryddige og uten tildekking.
Jordfeilbryter(e) og eventuelle jordfeilvarslere virker med bruk av
testknapp. Jordfeilbryter kobler ut og jordfeilvarsler piper.
Overspenningsvern er i orden. Se kontrollvindu i hvert fasevern om
det har skiftet farge. Bør sjekkes etter tordenvær.
Dør til sikringsskap er lukket.
Fast elektrisk installasjon
Alle kabler i fast installasjon er forsvarlig festet og i orden.
Deksler på brytere, stikkontakter, koblingsbokser, fjærbelastede lokk
osv. er uten skade.
Elektrisk utstyr er uten korrosjon eller rust. Sjekk spesielt
jordklemmer og at fjærbelastede lokk på stikkontakter lukker seg.
Elektrisk utstyr er plassert slik at husdyr ikke kan berøre det.
Brytere, stikkontakter, støpsler, koblingsbokser osv. er ikke unormalt
varme.
Det er heller ikke tegn til varmgang – misfarging eller unormal lukt?
Kapsling på motorvern og styringsapparater er i orden.
Motorer, pumper, vifter er rengjort og uten tildekking av støv.
Stikkontakter med klapplokk er ikke montert i tak uten brakett.
Skal være montert slik at lokket ikke kan bli hengende i åpen stilling.
Alle nødstoppbrytere er lett tilgjengelige og intakte.
Disse bør testes.
Ingen anleggsdeler er slitt eller skadet, slik at det er fare for at
mennesker eller dyr kan få strømgjennomgang.
Det er ikke utført installasjonsarbeid av andre enn registrert
elektroinstallatør. Kan sjekkes i Elvirksomhetsregisteret.
Installatøren har overlevert samsvarserklæring, sluttkontroll og
anleggsdokumentasjon for utført arbeid. Krav fra 01.01.1999.
Det er montert temperaturvarsling på vifter med avtrekk over tak.
Gjelder for vifter uten manuell reset av motorvern.
Kabelgjennomføringer er branntettet mellom brannceller.
Brannceller er romkonstruksjoner som forsinker brannspredning.

OK

Må rettes

Ikke aktuelt

Rettes innen

Elektrisk anlegg og utstyr
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

OK

Må rettes

Ikke aktuelt

Rettes innen

Lysutstyr
Skjermer eller kupler på lysarmaturer er uten skader.
Det brukes ikke større lyspærer i glødelampearmaturer eller
halogenlamper enn lysutstyret er beregnet for.
Fastmontert lysutstyr er godt festet til underlaget og uskadet.
Det forekommer ikke blinkende lysrør.
Halogenlamper brukes ikke på låven eller andre støvutsatte rom.
Er kondensatorer for vekstlys testet og i orden.
Varmeutstyr
Er varmevifte eller -ovn i dyrerom godkjent for slik bruk.
Varmeovner tildekkes ikke med gjenstander eller lignende, eller blir
benyttet til å tørke klær på.
Varmeovner og varmevifter er renholdt.
Varmelamper er forsvarlig festet og utenfor dyras rekkevidde.
Annet elektrisk utstyr
Elektrisk utstyr og apparater er uskadet og fungerer som det skal.
Det er ikke tegn til varmgang på noe av det elektriske utstyret.
De er ikke brunsvidde eller har høy temperatur?
Luftkompressor brukt i våtfôringsanlegg er installert i teknisk rom
bygd som egen branncelle, eller påmontert tidsbryter.
Varmtvanns høytrykksvasker blir lagret atskilt fra korrosive miljø.
Ammoniakkgass fra husdyrrom kan tære på brennkammeret.
Bevegelige ledninger
Bevegelige ledninger ligger ikke utsatt til for skader.
Bevegelige ledninger har ikke skade på ytre isolasjon, støpsler eller
skjøtekontakter.
Skjøteledninger med jordleder er påmontert støpsel med jord.
Ytre kappe er ført inn under strekkavlastning i støpsel og kontakt.
Skjøteledninger brukes ikke til ”fast” utstyr som varmeovner,
vaskemaskin osv. Dette bør være direkte tilkoblet stikkontakt.
Rutiner
Det elektriske anlegget i husdyrbygg kontrolleres av ekstern
kontrollør hvert tredje år og kontrolldokumentasjon oppbevares.
Eventuelle feil som ble funnet ved siste el-kontroll er rettet.
Kvalifisert personell har foretatt kontroll av brannalarmanlegg i
løpet av siste 12 mnd. og kontrolldokumentasjon blir oppbevart.
Alarm for svikt i ventilasjonsanlegg er testet og i orden.
Silo- og rundballeriver brukes bare under tilsyn.
Produsentens bruksanvisning og instruksjon for el-utstyr følges.
Ansatte, avløsere og vikarer har fått tilstrekkelig opplæring i bruken
av elektriske apparater og det elektriske anlegget.
Støpselet tas ut når man er ferdig med å bruke elektriske apparater
som høytrykksvasker, kaffetrakter, vifteovner osv.
Brannslokkingsapparater er kontrollerte og i orden.
Manometernålen står på grønt, pulverapparat skal vendes.
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