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CHECKLIJST OPLEVERING BEVEILIGINGSROLLUIK

A. VISUELE CONTROLE

A.01 HET IN DE OPDRACHT VOORGESCHREVEN AANTAL ROLLUIKEN IS MET CERTIFICAAT GEPLAATST

 Eén of meer certificaat / certificaten ontbreken.
 De plaatsing van de rolluiken is niet conform de opdracht/bestek.
 Eventuele afwijkingen t.o.v.van de opdracht zijn niet voor oplevering vastgelegd.

A.02 DE CE-MARKERING IS AANWEZIG

 De CE-markering ontbreekt op het rolluik.
 De CE-markering is niet zichtbaar aangebracht.

A.03 BEVESTIGING OP GEVEL VOOR BUITENGEPLAATSTE ROLLUIKEN

 De afstand tussen geleider(s) en de gevel is < 5 mm (alleen op de dag en aan de
buitenzijde gemonteerd).

 De minimale afstand(en) tussen de bevestigingen van de geleider(s) op de gevel zijn >
500 mm (alleen op de dag en aan de buitenzijde gemonteerd).

 In de meest ongunstige positie zit het rolluik < 1 % van de breedte met een minimum van
30 mm. in de geleider(s).

 Niet alle bevestigingen van het rolluik op de gevel zijn beveiligd of afgeschermd (alleen op
de dag en aan de buitenzijde gemonteerd).

 Het rolluik is niet conform de montagevoorschriften van de leverancier geplaatst.

A.04 BEVESTIGING VOOR ACHTER GLAS GEPLAATSTE ROLLUIKEN

 De minimale afstand(en) tussen de bevestigingen van de geleider(s) op de gevel zijn
> 750 mm.

 In de meest ongunstige positie zit het rolluik < 1 % van de breedte met een minimum van
30 mm. in de geleider(s).

 Het rolluik is niet conform de montagevoorschriften van de leverancier geplaatst.

A.05 ELEKTRISCHE BEDIENING ROLLUIKEN

 Voeding- en besturingskabels zijn van buitenaf zichtbaar en bereikbaar
 De buiten geplaatste sleutelschakelaar is niet beveiligd uitgevoerd.
 De binnen geplaatste sleutelschakelaar biedt geen zicht op het rolluik.
 De binnen geplaatste sleutelschakelaar is niet voorzien van de “dodemansfunctie”.

A.06 CONSTRUCTIE ROLLUIK

 Het rolluik voldoet niet aan de geldende beveiligingsgraad.
 De mazen van de achter glas geplaatste rolhekken zijn groter dan de binnen handbereik

geëtaleerde goederen.
 De netto afstand tussen de stijlen bij schaarhekken is > 120 mm.
 Bij een rolluik breder dan 7 meter zijn geen stormhaken toegepast.
 Het rolluik is niet conform de Rolluikenmatrix ontworpen.

A.07 VERGRENDELINGEN ROLLUIK

 Er is geen optilbeveiliging toegepast op het rolluik.

B. CONTROLE WERKING.

B.01 HET BUITEN GEPLAATSTE ROLLUIK IS GOED VERGRENDELD

 Het is mogelijk het vergrendelde rolluik meer dan 150 mm. op te tillen.

B.02 SABOTAGE VAN DE SLEUTELSCHAKELAAR LEIDT NIET TOT OPENEN VAN HET ROLLUIK

 Openen van de behuizing van de sleutelschakelaar leidt niet tot het wegvallen van de
voeding naar het rolluik.

C. OVERIGE BEVINDINGEN

C.01 DE GEGEVENS OP HET CERTIFICAAT ZIJN CORRECT

 De gegevens op het certificaat zijn onjuist.
 De gegevens op het certificaat zijn onvolledig.

C.02 DE VAN TOEPASSING ZIJNDE DOCUMENTEN ZIJN VERSTREKT

 De Nederlandstalige gebruiker en bedieningshandleiding ontbreekt.
 Garantieverklaring voor 2 jaar na oplevering ontbreekt.


