Tűzjelző rendszer
Üzemeltetési napló

ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ
ÁLTALÁNOS ADATOK

BEFOGADÓ LÉTESÍTMÉNY (neve, címe):

A LÉTESÍTÉS OKA:

……………………………………………………

□ ÖNKÉNTES VÁLLALÁS

……………………………………………………

□ KÖTELEZÉS

……………………………………………………

……………………………………..
(IRAT SZÁMA, KIADÓ SZERVE NEVE)

TERVEZŐ:

TELEPÍTŐ:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

TŰZJELZŐ KÖZPONT :

TÁVKEZELŐ/TÁVKIJELZŐ EGYSÉG:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………….

AUTOMATIKUS ÉRZÉKELŐK TÍPUS/DARAB

MÁSODKIJELZŐK TÍPUS/ DARAB

FÜST: …………………………………………………

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

………………………………………………………..

KÉZI JELZÉSADÓK TÍPUS/ DARAB

HŐ ……………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………..
LÁNG …………………………………………………

………………………………………………………….
HANGJELZŐK FÉNYJELZŐK TÍPUS/ DARAB

………………………………………………………..

………………………………………………………..

EGYÉB…………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………..
VEZÉRLÉS (Vezérelt eszköz/vezérlési összefüggés/ vezérlés időzítése)
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

AUTOMATIKUS ÁTJELZÉS

□ FELÜGYELET KIVÁLTÁSÁRA
□ FELÜGYELETET KIEGÉSZÍTVE

AZ ÁTJELZÉS LÉTESÍTÉSÉNEK OKA

…………………………………………………………

□ ÖNKÉNTES VÁLLALÁS

…………………………………………………………

□ KÖTELEZÉS

……………………………………..
(irat száma, kiadó szerve neve)

5
ÜZEMELTETÉSI, KEZELÉSI ADATOK

ELLENŐRZÉSSEL MEGBÍZOTT

(név, anyja neve, születési idő):

……………………………..…………………………..

………………………………………………………….

…………………………………………………………

………………………………………………………….

FELÜGYELETET ELLÁTÓ SZEMÉLYEK(név,

anyja neve, születési idő):

……………………………..…………………………..

………………………………………………………….

…………………………………………………………

………………………………………………………….

………………………………………………………….

…………………………………………………………

………………………………………………………….

…………………………………………………………

………………………………………………………….

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

ILLETÉKES TŰZOLTÓSÁG (név, cím, elérhetőség)
………………………………………………………….………………………………………………………….
ELSŐDLEGES MŰKÖDÉSI TERÜLET SZERINTI TŰZOLTÓSÁG(név, cím, elérhetőség)
………………………………………………………………….……………………………………………………………….
AZ AUTOMATIKUS TŰZÁTJELZÉST FOGADÓ SZERVEZET (név, AZ AUTOMATIKUS HIBAÁTJELZÉST FOGADÓ SZERVEZET
(név, cím elérhetőség)
cím elérhetőség)
………………………………………………………….
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
A JELZÉS LEMONDÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

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

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

FELÜLVIZSGÁLÓ SZERVEZET (név, cím elérhetőség)

HIBA ESETÉN ÉRTESÍTENDŐ SZERVEZET (név, cím elérhetőség)

…………………………………………………………

………………………………………………………….

…………………………………………………………

………………………………………………………….

…………………………………………………………

………………………………………………………….

…………………………………………………………

………………………………………………………….
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A NAPI ELLENŐRZÉSEK ADATAI
Dátum

Idő

A napi ellenőrzést végrehajtottam

Hiányosságot
nem tapasztaltam

Dátum

2007.02.07.

Idő

A napi ellenőrzést végrehajtottam

Hiányosságot
nem tapasztaltam
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HAVONKÉNTI ELLENŐRZÉSEK
Az ellenőrzés ideje:
A berendezés nyugalmi
helyzetben van

Az ellenőrzést végző:

A berendezés hibát jelez

A hiba kijavítására az
intézkedés megtörtént

Az üzemeltetési naplót folyamatosan A felügyeletet ellátók rendelkeznek
vezetik
megfelelő oktatással.
Igen
Nem
Igen
Nem

A berendezés nem működik

A nyomtatók tartalék papírja, festéke, festékszalagja biztosított
Igen
Nem

Egyéb észrevétel: ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………….
aláírás

Az ellenőrzés ideje:
A berendezés nyugalmi
helyzetben van

Az ellenőrzést végző:

A berendezés hibát jelez

A hiba kijavítására az
intézkedés megtörtént

Az üzemeltetési naplót folyamatosan A felügyeletet ellátók rendelkeznek
vezetik
megfelelő oktatással.
Igen
Nem
Igen
Nem

A berendezés nem működik

A nyomtatók tartalék papírja, festéke, festékszalagja biztosított
Igen
Nem

Egyéb észrevétel: ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………….
aláírás

Az ellenőrzés ideje:
A berendezés nyugalmi
helyzetben van

Az ellenőrzést végző:

A berendezés hibát jelez

A hiba kijavítására az
intézkedés megtörtént

Az üzemeltetési naplót folyamatosan A felügyeletet ellátók rendelkeznek
vezetik
megfelelő oktatással.
Igen
Nem
Igen
Nem

A berendezés nem működik

A nyomtatók tartalék papírja, festéke, festékszalagja biztosított
Igen
Nem

Egyéb észrevétel: ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………….
aláírás

2007.02.07.
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NEGYEDÉVES ELLENŐRZÉSEK
Az ellenőrzés ideje:
A berendezés nyugalmi
helyzetben van

Az ellenőrzést végző:

A berendezés hibát jelez

A hiba kijavítására az
intézkedés megtörtént

Az üzemeltetési naplót folyamatosan A felügyeletet ellátók rendelkeznek
vezetik
megfelelő oktatással.
Igen
Nem
Igen
Nem

A berendezés nem működik

A nyomtatók tartalék papírja, festéke, festékszalagja biztosított
Igen
Nem

Az épület használatában, technológiájában, kialakításában történt változás:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
A jelzések beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok rendelkezésre állnak a grafikus megjelenítő eszköz
(tabló, PC) üzemképes:
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Egyéb észrevétel: ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………….
aláírás

2007.02.07.
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……………………………………………………………………………………………………………………..
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……………………….
aláírás
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NEGYEDÉVES ELLENŐRZÉSEK
Az ellenőrzés ideje:
A berendezés nyugalmi
helyzetben van

Az ellenőrzést végző:

A berendezés hibát jelez
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Igen
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
A jelzések beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok rendelkezésre állnak a grafikus megjelenítő eszköz
(tabló, PC) üzemképes:
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Egyéb észrevétel: ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………….
aláírás

2007.02.07.

53

HAVONKÉNTI ELLENŐRZÉSEK
Az ellenőrzés ideje:
A berendezés nyugalmi
helyzetben van

Az ellenőrzést végző:

A berendezés hibát jelez

A hiba kijavítására az
intézkedés megtörtént

Az üzemeltetési naplót folyamatosan A felügyeletet ellátók rendelkeznek
vezetik
megfelelő oktatással.
Igen
Nem
Igen
Nem

A berendezés nem működik

A nyomtatók tartalék papírja, festéke, festékszalagja biztosított
Igen
Nem

Egyéb észrevétel: ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………….
aláírás

Az ellenőrzés ideje:
A berendezés nyugalmi
helyzetben van

Az ellenőrzést végző:

A berendezés hibát jelez

A hiba kijavítására az
intézkedés megtörtént

Az üzemeltetési naplót folyamatosan A felügyeletet ellátók rendelkeznek
vezetik
megfelelő oktatással.
Igen
Nem
Igen
Nem

A berendezés nem működik

A nyomtatók tartalék papírja, festéke, festékszalagja biztosított
Igen
Nem

Egyéb észrevétel: ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………….
aláírás

Az ellenőrzés ideje:
A berendezés nyugalmi
helyzetben van

Az ellenőrzést végző:

A berendezés hibát jelez

A hiba kijavítására az
intézkedés megtörtént

Az üzemeltetési naplót folyamatosan A felügyeletet ellátók rendelkeznek
vezetik
megfelelő oktatással.
Igen
Nem
Igen
Nem

A berendezés nem működik

A nyomtatók tartalék papírja, festéke, festékszalagja biztosított
Igen
Nem

Egyéb észrevétel: ………………………………………………………………………………………………….
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NEGYEDÉVES ELLENŐRZÉSEK
Az ellenőrzés ideje:
A berendezés nyugalmi
helyzetben van

Az ellenőrzést végző:
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
A jelzések beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok rendelkezésre állnak a grafikus megjelenítő eszköz
(tabló, PC) üzemképes:
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Egyéb észrevétel: ………………………………………………………………………………………………….
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………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………….
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……………………….
aláírás
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NEGYEDÉVES ELLENŐRZÉSEK
Az ellenőrzés ideje:
A berendezés nyugalmi
helyzetben van

Az ellenőrzést végző:
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
A jelzések beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok rendelkezésre állnak a grafikus megjelenítő eszköz
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…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
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megfelelő oktatással.
Igen
Nem
Igen
Nem

A berendezés nem működik

A nyomtatók tartalék papírja, festéke, festékszalagja biztosított
Igen
Nem

Egyéb észrevétel: ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………….
aláírás

Az ellenőrzés ideje:
A berendezés nyugalmi
helyzetben van

Az ellenőrzést végző:

A berendezés hibát jelez

A hiba kijavítására az
intézkedés megtörtént

Az üzemeltetési naplót folyamatosan A felügyeletet ellátók rendelkeznek
vezetik
megfelelő oktatással.
Igen
Nem
Igen
Nem

A berendezés nem működik

A nyomtatók tartalék papírja, festéke, festékszalagja biztosított
Igen
Nem

Egyéb észrevétel: ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………….
aláírás
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NEGYEDÉVES ELLENŐRZÉSEK
Az ellenőrzés ideje:
A berendezés nyugalmi
helyzetben van

Az ellenőrzést végző:

A berendezés hibát jelez

A hiba kijavítására az
intézkedés megtörtént

Az üzemeltetési naplót folyamatosan A felügyeletet ellátók rendelkeznek
vezetik
megfelelő oktatással.
Igen
Nem
Igen
Nem

A berendezés nem működik

A nyomtatók tartalék papírja, festéke, festékszalagja biztosított
Igen
Nem

Az épület használatában, technológiájában, kialakításában történt változás:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
A jelzések beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok rendelkezésre állnak a grafikus megjelenítő eszköz
(tabló, PC) üzemképes:
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Egyéb észrevétel: ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………….
aláírás
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HAVONKÉNTI ELLENŐRZÉSEK
Az ellenőrzés ideje:
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Az ellenőrzést végző:
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intézkedés megtörtént

Az üzemeltetési naplót folyamatosan A felügyeletet ellátók rendelkeznek
vezetik
megfelelő oktatással.
Igen
Nem
Igen
Nem
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A nyomtatók tartalék papírja, festéke, festékszalagja biztosított
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Egyéb észrevétel: ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………….
aláírás

Az ellenőrzés ideje:
A berendezés nyugalmi
helyzetben van

Az ellenőrzést végző:

A berendezés hibát jelez

A hiba kijavítására az
intézkedés megtörtént

Az üzemeltetési naplót folyamatosan A felügyeletet ellátók rendelkeznek
vezetik
megfelelő oktatással.
Igen
Nem
Igen
Nem

A berendezés nem működik

A nyomtatók tartalék papírja, festéke, festékszalagja biztosított
Igen
Nem

Egyéb észrevétel: ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………….
aláírás

Az ellenőrzés ideje:
A berendezés nyugalmi
helyzetben van

Az ellenőrzést végző:

A berendezés hibát jelez

A hiba kijavítására az
intézkedés megtörtént

Az üzemeltetési naplót folyamatosan A felügyeletet ellátók rendelkeznek
vezetik
megfelelő oktatással.
Igen
Nem
Igen
Nem
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A nyomtatók tartalék papírja, festéke, festékszalagja biztosított
Igen
Nem
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aláírás
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NEGYEDÉVES ELLENŐRZÉSEK
Az ellenőrzés ideje:
A berendezés nyugalmi
helyzetben van

Az ellenőrzést végző:

A berendezés hibát jelez

A hiba kijavítására az
intézkedés megtörtént

Az üzemeltetési naplót folyamatosan A felügyeletet ellátók rendelkeznek
vezetik
megfelelő oktatással.
Igen
Nem
Igen
Nem

A berendezés nem működik

A nyomtatók tartalék papírja, festéke, festékszalagja biztosított
Igen
Nem

Az épület használatában, technológiájában, kialakításában történt változás:
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
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A jelzések beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok rendelkezésre állnak a grafikus megjelenítő eszköz
(tabló, PC) üzemképes:
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HAVONKÉNTI ELLENŐRZÉSEK
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Az üzemeltetési naplót folyamatosan A felügyeletet ellátók rendelkeznek
vezetik
megfelelő oktatással.
Igen
Nem
Igen
Nem

A berendezés nem működik

A nyomtatók tartalék papírja, festéke, festékszalagja biztosított
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Nem

Egyéb észrevétel: ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….…
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Az ellenőrzés ideje:
A berendezés nyugalmi
helyzetben van

Az ellenőrzést végző:

A berendezés hibát jelez

A hiba kijavítására az
intézkedés megtörtént

Az üzemeltetési naplót folyamatosan A felügyeletet ellátók rendelkeznek
vezetik
megfelelő oktatással.
Igen
Nem
Igen
Nem
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A nyomtatók tartalék papírja, festéke, festékszalagja biztosított
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A berendezés nyugalmi
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NEGYEDÉVES ELLENŐRZÉSEK
Az ellenőrzés ideje:
A berendezés nyugalmi
helyzetben van

Az ellenőrzést végző:

A berendezés hibát jelez

A hiba kijavítására az
intézkedés megtörtént

Az üzemeltetési naplót folyamatosan A felügyeletet ellátók rendelkeznek
vezetik
megfelelő oktatással.
Igen
Nem
Igen
Nem

A berendezés nem működik

A nyomtatók tartalék papírja, festéke, festékszalagja biztosított
Igen
Nem

Az épület használatában, technológiájában, kialakításában történt változás:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………...
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A jelzések beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok rendelkezésre állnak a grafikus megjelenítő eszköz
(tabló, PC) üzemképes:
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
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HAVONKÉNTI ELLENŐRZÉSEK
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intézkedés megtörtént

Az üzemeltetési naplót folyamatosan A felügyeletet ellátók rendelkeznek
vezetik
megfelelő oktatással.
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Igen
Nem
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A nyomtatók tartalék papírja, festéke, festékszalagja biztosított
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Egyéb észrevétel: ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….…
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Az ellenőrzés ideje:
A berendezés nyugalmi
helyzetben van

Az ellenőrzést végző:

A berendezés hibát jelez

A hiba kijavítására az
intézkedés megtörtént

Az üzemeltetési naplót folyamatosan A felügyeletet ellátók rendelkeznek
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megfelelő oktatással.
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Igen
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A berendezés nem működik

A nyomtatók tartalék papírja, festéke, festékszalagja biztosított
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Az ellenőrzés ideje:
A berendezés nyugalmi
helyzetben van

Az ellenőrzést végző:

A berendezés hibát jelez

A hiba kijavítására az
intézkedés megtörtént

Az üzemeltetési naplót folyamatosan A felügyeletet ellátók rendelkeznek
vezetik
megfelelő oktatással.
Igen
Nem
Igen
Nem

A berendezés nem működik

A nyomtatók tartalék papírja, festéke, festékszalagja biztosított
Igen
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Egyéb észrevétel: ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
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aláírás
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NEGYEDÉVES ELLENŐRZÉSEK
Az ellenőrzés ideje:
A berendezés nyugalmi
helyzetben van

Az ellenőrzést végző:

A berendezés hibát jelez

A hiba kijavítására az
intézkedés megtörtént

Az üzemeltetési naplót folyamatosan A felügyeletet ellátók rendelkeznek
vezetik
megfelelő oktatással.
Igen
Nem
Igen
Nem

A berendezés nem működik

A nyomtatók tartalék papírja, festéke, festékszalagja biztosított
Igen
Nem

Az épület használatában, technológiájában, kialakításában történt változás:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
A jelzések beazonosítására vonatkozó kimutatások, rajzok rendelkezésre állnak a grafikus megjelenítő eszköz
(tabló, PC) üzemképes:
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Egyéb észrevétel: ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………….
aláírás

2007.02.07.

A RENDSZERES FELÜLVIZSGÁLAT ÉS KARBANTARTÁS ADATAI
A felülvizsgálat és karbantartás ideje
(megkezdése és befejezése):
Az ellenőrzést végző:

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

A berendezés működik
A berendezés nyugalmi helyzetben van
A berendezés hibát jelez
A hiba kijavítására az intézkedés megtörtént

Igen
Igen
Igen
Igen

Nem
Nem
Nem
Nem

A berendezés állandó felügyelete megoldott
A felügyeletet, kezelést ki lettek oktatva
Az üzemeltetési naplót folyamatosan vezetik

Igen
Igen
Igen

Nem
Nem
Nem

Az üzemeltető megbízottja által szolgáltatott adatok
alapján a tűzjelző berendezés működését érintő környezeti vagy műszaki változás történt

Igen

Nem

A használatban vagy technológiában, valamint a berendezésben történt annak működését befolyásoló változások:
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
A tűzjelző berendezés megfelelő működésének biztosítása érdekében javasolt intézkedések:
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..

Működtetett érzékelők, jelzésadók (zóna, eszköz fajta, azonosító):
………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
A riasztást megjelenítő eszközök működésének tapasztalatai:
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
Vezérlések működtetésének tapasztalatai:
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

A tűzjelző központ hibajelzéseinek működése során tapasztaltak:
……………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
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A tűz- és hibaátjelző berendezés ellenőrzése során tapasztaltak:
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….

Az elsődleges és másodlagos tápforrás ellenőrzése során tapasztaltak:
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….

Egyéb ellenőrzés során tapasztaltak:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Rendszeres karbantartási tevékenység leírása:
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
Cserélt, javított elemek leírása
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
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A RENDSZERES FELÜLVIZSGÁLAT ÉS KARBANTARTÁS ADATAI
A felülvizsgálat és karbantartás ideje
(megkezdése és befejezése):
Az ellenőrzést végző:

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

A berendezés működik
A berendezés nyugalmi helyzetben van
A berendezés hibát jelez
A hiba kijavítására az intézkedés megtörtént
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A berendezés állandó felügyelete megoldott
A felügyeletet, kezelést ki lettek oktatva
Az üzemeltetési naplót folyamatosan vezetik

Igen
Igen
Igen
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Nem
Nem

Az üzemeltető megbízottja által szolgáltatott adatok
alapján a tűzjelző berendezés működését érintő környezeti vagy műszaki változás történt

Igen

Nem

A használatban vagy technológiában, valamint a berendezésben történt annak működését befolyásoló változások:
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
A tűzjelző berendezés megfelelő működésének biztosítása érdekében javasolt intézkedések:
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..

Működtetett érzékelők, jelzésadók (zóna, eszköz fajta, azonosító):
………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
A riasztást megjelenítő eszközök működésének tapasztalatai:
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
Vezérlések működtetésének tapasztalatai:
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

A tűzjelző központ hibajelzéseinek működése során tapasztaltak:
……………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
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A tűz- és hibaátjelző berendezés ellenőrzése során tapasztaltak:
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….

Az elsődleges és másodlagos tápforrás ellenőrzése során tapasztaltak:
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….

Egyéb ellenőrzés során tapasztaltak:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Rendszeres karbantartási tevékenység leírása:
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
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Az üzemeltető megbízottja által szolgáltatott adatok
alapján a tűzjelző berendezés működését érintő környezeti vagy műszaki változás történt

Igen

Nem

A használatban vagy technológiában, valamint a berendezésben történt annak működését befolyásoló változások:
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
A tűzjelző berendezés megfelelő működésének biztosítása érdekében javasolt intézkedések:
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..

Működtetett érzékelők, jelzésadók (zóna, eszköz fajta, azonosító):
………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
A riasztást megjelenítő eszközök működésének tapasztalatai:
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A tűzjelző központ hibajelzéseinek működése során tapasztaltak:
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………………………………………………………………………………………………………………………
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A RENDSZERES FELÜLVIZSGÁLAT ÉS KARBANTARTÁS ADATAI
A felülvizsgálat és karbantartás ideje
(megkezdése és befejezése):
Az ellenőrzést végző:

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

A berendezés működik
A berendezés nyugalmi helyzetben van
A berendezés hibát jelez
A hiba kijavítására az intézkedés megtörtént

Igen
Igen
Igen
Igen

Nem
Nem
Nem
Nem

A berendezés állandó felügyelete megoldott
A felügyeletet, kezelést ki lettek oktatva
Az üzemeltetési naplót folyamatosan vezetik

Igen
Igen
Igen

Nem
Nem
Nem

Az üzemeltető megbízottja által szolgáltatott adatok
alapján a tűzjelző berendezés működését érintő környezeti vagy műszaki változás történt

Igen

Nem

A használatban vagy technológiában, valamint a berendezésben történt annak működését befolyásoló változások:
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
A tűzjelző berendezés megfelelő működésének biztosítása érdekében javasolt intézkedések:
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..

Működtetett érzékelők, jelzésadók (zóna, eszköz fajta, azonosító):
………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
A riasztást megjelenítő eszközök működésének tapasztalatai:
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
Vezérlések működtetésének tapasztalatai:
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

A tűzjelző központ hibajelzéseinek működése során tapasztaltak:
……………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
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A tűz- és hibaátjelző berendezés ellenőrzése során tapasztaltak:
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….

Az elsődleges és másodlagos tápforrás ellenőrzése során tapasztaltak:
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….

Egyéb ellenőrzés során tapasztaltak:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Rendszeres karbantartási tevékenység leírása:
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
Cserélt, javított elemek leírása
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….

2007.02.07.

AZ ESEMÉNYEK ADATAI
DÁTUM

IDŐ

RIASZTÁSSZÁMLÁLÓ

ESEMÉNY LEÍRÁSA

SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉS

MEGTETT INTÉZKEDÉS

ALÁÍRÁS

ALÁÍRÁS

1.4.8. RENDKÍVÜLI FELÜLVIZSGÁLAT KARBANTARTÁS ADATAI
A felülvizsgálat és karbantartás ideje
(megkezdése és befejezése):
Az ellenőrzést végző:

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

A rendkívüli karbantartás oka:
tűzeset után

téves, vagy hamis riasztás

a rendszer meghibásodása

A tűzjelző berendezés, környezet megváltozása

hosszú üzemszünet után

új karbantartóval kötött szerződés után

A felülvizsgálat során tapasztaltak
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
A karbantartás adatai
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

AZ ESEMÉNYEK ADATAI
DÁTUM

IDŐ

RIASZTÁSSZÁMLÁLÓ

ESEMÉNY LEÍRÁSA

SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉS

MEGTETT INTÉZKEDÉS

ALÁÍRÁS

ALÁÍRÁS

1.4.8. RENDKÍVÜLI FELÜLVIZSGÁLAT KARBANTARTÁS ADATAI
A felülvizsgálat és karbantartás ideje
(megkezdése és befejezése):
Az ellenőrzést végző:

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

A rendkívüli karbantartás oka:
tűzeset után

téves, vagy hamis riasztás

a rendszer meghibásodása

A tűzjelző berendezés, környezet megváltozása

hosszú üzemszünet után

új karbantartóval kötött szerződés után

A felülvizsgálat során tapasztaltak
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
A karbantartás adatai
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

AZ ESEMÉNYEK ADATAI
DÁTUM

IDŐ

RIASZTÁSSZÁMLÁLÓ

ESEMÉNY LEÍRÁSA

SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉS

MEGTETT INTÉZKEDÉS

ALÁÍRÁS

ALÁÍRÁS

1.4.8. RENDKÍVÜLI FELÜLVIZSGÁLAT KARBANTARTÁS ADATAI
A felülvizsgálat és karbantartás ideje
(megkezdése és befejezése):
Az ellenőrzést végző:

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

A rendkívüli karbantartás oka:
tűzeset után

téves, vagy hamis riasztás

a rendszer meghibásodása

A tűzjelző berendezés, környezet megváltozása

hosszú üzemszünet után

új karbantartóval kötött szerződés után

A felülvizsgálat során tapasztaltak
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
A karbantartás adatai
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

AZ ESEMÉNYEK ADATAI
DÁTUM

IDŐ

RIASZTÁSSZÁMLÁLÓ

ESEMÉNY LEÍRÁSA

SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉS

MEGTETT INTÉZKEDÉS

ALÁÍRÁS

ALÁÍRÁS

1.4.8. RENDKÍVÜLI FELÜLVIZSGÁLAT KARBANTARTÁS ADATAI
A felülvizsgálat és karbantartás ideje
(megkezdése és befejezése):
Az ellenőrzést végző:

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

A rendkívüli karbantartás oka:
tűzeset után

téves, vagy hamis riasztás

a rendszer meghibásodása

A tűzjelző berendezés, környezet megváltozása

hosszú üzemszünet után

új karbantartóval kötött szerződés után

A felülvizsgálat során tapasztaltak
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
A karbantartás adatai
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

AZ ESEMÉNYEK ADATAI
DÁTUM

IDŐ

RIASZTÁSSZÁMLÁLÓ
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SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉS

MEGTETT INTÉZKEDÉS

ALÁÍRÁS

ALÁÍRÁS

1.4.8. RENDKÍVÜLI FELÜLVIZSGÁLAT KARBANTARTÁS ADATAI
A felülvizsgálat és karbantartás ideje
(megkezdése és befejezése):
Az ellenőrzést végző:

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

A rendkívüli karbantartás oka:
tűzeset után

téves, vagy hamis riasztás

a rendszer meghibásodása

A tűzjelző berendezés, környezet megváltozása

hosszú üzemszünet után

új karbantartóval kötött szerződés után

A felülvizsgálat során tapasztaltak
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
A karbantartás adatai
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

AZ ESEMÉNYEK ADATAI
DÁTUM
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RIASZTÁSSZÁMLÁLÓ

ESEMÉNY LEÍRÁSA

SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉS

MEGTETT INTÉZKEDÉS

ALÁÍRÁS

ALÁÍRÁS

1.4.8. RENDKÍVÜLI FELÜLVIZSGÁLAT KARBANTARTÁS ADATAI
A felülvizsgálat és karbantartás ideje
(megkezdése és befejezése):
Az ellenőrzést végző:

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

A rendkívüli karbantartás oka:
tűzeset után

téves, vagy hamis riasztás

a rendszer meghibásodása

A tűzjelző berendezés, környezet megváltozása

hosszú üzemszünet után

új karbantartóval kötött szerződés után

A felülvizsgálat során tapasztaltak
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
A karbantartás adatai
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

AZ ESEMÉNYEK ADATAI
DÁTUM

IDŐ

RIASZTÁSSZÁMLÁLÓ

ESEMÉNY LEÍRÁSA

SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉS

MEGTETT INTÉZKEDÉS

ALÁÍRÁS

ALÁÍRÁS

1.4.8. RENDKÍVÜLI FELÜLVIZSGÁLAT KARBANTARTÁS ADATAI
A felülvizsgálat és karbantartás ideje
(megkezdése és befejezése):
Az ellenőrzést végző:

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

A rendkívüli karbantartás oka:
tűzeset után

téves, vagy hamis riasztás

a rendszer meghibásodása

A tűzjelző berendezés, környezet megváltozása

hosszú üzemszünet után

új karbantartóval kötött szerződés után

A felülvizsgálat során tapasztaltak
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
A karbantartás adatai
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

AZ ESEMÉNYEK ADATAI
DÁTUM

IDŐ

RIASZTÁSSZÁMLÁLÓ

ESEMÉNY LEÍRÁSA

SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉS

MEGTETT INTÉZKEDÉS

ALÁÍRÁS

ALÁÍRÁS

1.4.8. RENDKÍVÜLI FELÜLVIZSGÁLAT KARBANTARTÁS ADATAI
A felülvizsgálat és karbantartás ideje
(megkezdése és befejezése):
Az ellenőrzést végző:

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

A rendkívüli karbantartás oka:
tűzeset után

téves, vagy hamis riasztás

a rendszer meghibásodása

A tűzjelző berendezés, környezet megváltozása

hosszú üzemszünet után

új karbantartóval kötött szerződés után

A felülvizsgálat során tapasztaltak
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
A karbantartás adatai
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

TÉVES VAGY HAMIS JELZÉSEK VIZSGÁLATA
A keletkezett téves vagy hamis jelzéseket megvizsgáltam …………………………. tól ……………..ig
Jelzések száma:

Téves ………………. Darab

A jelzések adatai
ideje
helye

eszköz

Hamis ………………………….. darab

oka

Szükséges intézkedés

Dátum
…………………………………
aláírás

Megjegyzés

TÉVES VAGY HAMIS JELZÉSEK VIZSGÁLATA
A keletkezett téves vagy hamis jelzéseket megvizsgáltam …………………………. tól ……………..ig
Jelzések száma:

Téves ………………. Darab

A jelzések adatai
ideje
helye

eszköz

Hamis ………………………….. darab

oka

Szükséges intézkedés

Dátum
…………………………………
aláírás

Megjegyzés

TÉVES VAGY HAMIS JELZÉSEK VIZSGÁLATA
A keletkezett téves vagy hamis jelzéseket megvizsgáltam …………………………. tól ……………..ig
Jelzések száma:

Téves ………………. Darab

A jelzések adatai
ideje
helye

eszköz

Hamis ………………………….. darab

oka

Szükséges intézkedés

Dátum
…………………………………
aláírás

Megjegyzés

TÉVES VAGY HAMIS JELZÉSEK VIZSGÁLATA
A keletkezett téves vagy hamis jelzéseket megvizsgáltam …………………………. tól ……………..ig
Jelzések száma:

Téves ………………. Darab

A jelzések adatai
ideje
helye

eszköz

Hamis ………………………….. darab

oka

Szükséges intézkedés

Dátum
…………………………………
aláírás

Megjegyzés

TÉVES VAGY HAMIS JELZÉSEK VIZSGÁLATA
A keletkezett téves vagy hamis jelzéseket megvizsgáltam …………………………. tól ……………..ig
Jelzések száma:

Téves ………………. Darab

A jelzések adatai
ideje
helye

eszköz

Hamis ………………………….. darab

oka

Szükséges intézkedés

Dátum
…………………………………
aláírás

Megjegyzés

TÉVES VAGY HAMIS JELZÉSEK VIZSGÁLATA
A keletkezett téves vagy hamis jelzéseket megvizsgáltam …………………………. tól ……………..ig
Jelzések száma:

Téves ………………. Darab

A jelzések adatai
ideje
helye

eszköz

Hamis ………………………….. darab

oka

Szükséges intézkedés

Dátum
…………………………………
aláírás

Megjegyzés

TÉVES VAGY HAMIS JELZÉSEK VIZSGÁLATA
A keletkezett téves vagy hamis jelzéseket megvizsgáltam …………………………. tól ……………..ig
Jelzések száma:

Téves ………………. Darab

A jelzések adatai
ideje
helye

eszköz

Hamis ………………………….. darab

oka

Szükséges intézkedés

Dátum
…………………………………
aláírás

Megjegyzés

TÉVES VAGY HAMIS JELZÉSEK VIZSGÁLATA
A keletkezett téves vagy hamis jelzéseket megvizsgáltam …………………………. tól ……………..ig
Jelzések száma:

Téves ………………. Darab

A jelzések adatai
ideje
helye

eszköz

Hamis ………………………….. darab

oka

Szükséges intézkedés

Dátum
…………………………………
aláírás

Megjegyzés

