
Sjekkliste sluttkontroll før spenningssetting
— Noter alle målinger og sett kryss ved feil og avvik —

Sjekkliste sluttkontroll før spenningssetting
— Noter alle målinger og sett kryss ved feil og avvik —

Sjekkliste sluttkontroll før spenningssetting
— Noter alle målinger og sett kryss ved feil og avvik —

Sjekkliste sluttkontroll før spenningssetting
— Noter alle målinger og sett kryss ved feil og avvik —

Sjekkliste sluttkontroll før spenningssetting
— Noter alle målinger og sett kryss ved feil og avvik —

Sjekkliste sluttkontroll før spenningssetting
— Noter alle målinger og sett kryss ved feil og avvik —

Sjekkliste sluttkontroll før spenningssetting
— Noter alle målinger og sett kryss ved feil og avvik —

Navn:                                   Navn:                                   Navn:                                   Navn:                                   Navn:                                   Navn:                                   Navn:                                   

Skole/firma:Skole/firma:Skole/firma:Skole/firma:Skole/firma:Skole/firma:Skole/firma:

Komponent JordkontinuitetJordkontinuitetJordkontinuitet Isolasjonsmotstand/JordfeilIsolasjonsmotstand/Jordfeil Kommentar

Stue Måleverdi Brudd For stor motstand Måleverdi Kryss av ved feil

001

002

003

004

005

006

Kjøkken Måleverdi Brudd For stor motstand Måleverdi Kryss av ved feil

007

008

009

010

011

012

013
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Sjekkliste sluttkontroll før spenningssetting
— Noter alle målinger og sett kryss ved feil og avvik —

Sjekkliste sluttkontroll før spenningssetting
— Noter alle målinger og sett kryss ved feil og avvik —

Sjekkliste sluttkontroll før spenningssetting
— Noter alle målinger og sett kryss ved feil og avvik —

Sjekkliste sluttkontroll før spenningssetting
— Noter alle målinger og sett kryss ved feil og avvik —

Sjekkliste sluttkontroll før spenningssetting
— Noter alle målinger og sett kryss ved feil og avvik —

Sjekkliste sluttkontroll før spenningssetting
— Noter alle målinger og sett kryss ved feil og avvik —

Sjekkliste sluttkontroll før spenningssetting
— Noter alle målinger og sett kryss ved feil og avvik —

Komponent Jordkontinuitet Jordkontinuitet Jordkontinuitet Isolasjonsmotstand/JordfeilIsolasjonsmotstand/Jordfeil Kommentar

Bad Måleverdi Brudd For stor motstand Måleverdi Kryss av ved feil

020

023

Vaskerom Måleverdi Brudd For stor motstand Måleverdi Kryss av ved feil

026

028

Barnerom Måleverdi Brudd For stor motstand Måleverdi Kryss av ved feil

031

034

037

Teknisk rom Måleverdi Brudd For stor motstand

040 Hovedjordelektrode i tavle
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Sjekkliste sluttkontroll etter spenningssetting
— Noter alle målinger og sett kryss ved feil og avvik —

Sjekkliste sluttkontroll etter spenningssetting
— Noter alle målinger og sett kryss ved feil og avvik —

Sjekkliste sluttkontroll etter spenningssetting
— Noter alle målinger og sett kryss ved feil og avvik —

Sjekkliste sluttkontroll etter spenningssetting
— Noter alle målinger og sett kryss ved feil og avvik —

Sjekkliste sluttkontroll etter spenningssetting
— Noter alle målinger og sett kryss ved feil og avvik —

Sjekkliste sluttkontroll etter spenningssetting
— Noter alle målinger og sett kryss ved feil og avvik —

Sjekkliste sluttkontroll etter spenningssetting
— Noter alle målinger og sett kryss ved feil og avvik —

Navn:                                   Navn:                                   Navn:                                   Navn:                                   Navn:                                   Navn:                                   Navn:                                   

Skole/firma:Skole/firma:Skole/firma:Skole/firma:Skole/firma:Skole/firma:Skole/firma:

Komponent Brudd i faseBrudd i fase Kortslutning Visuell feil Jordfeil Kommentar

Stue Måleverdi Kryss av ved feil Kryss av ved feil Kryss av ved feil Kryss av ved feil
001
002
003
004
005
006

Kjøkken Måleverdi Kryss av ved feil Kryss av ved feil Kryss av ved feil Kryss av ved feil
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
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Sjekkliste sluttkontroll etter spenningssetting
— Noter alle målinger og sett kryss ved feil og avvik —

Sjekkliste sluttkontroll etter spenningssetting
— Noter alle målinger og sett kryss ved feil og avvik —

Sjekkliste sluttkontroll etter spenningssetting
— Noter alle målinger og sett kryss ved feil og avvik —

Sjekkliste sluttkontroll etter spenningssetting
— Noter alle målinger og sett kryss ved feil og avvik —

Sjekkliste sluttkontroll etter spenningssetting
— Noter alle målinger og sett kryss ved feil og avvik —

Sjekkliste sluttkontroll etter spenningssetting
— Noter alle målinger og sett kryss ved feil og avvik —

Sjekkliste sluttkontroll etter spenningssetting
— Noter alle målinger og sett kryss ved feil og avvik —

Komponent Brudd i faseBrudd i fase Kortslutning Visuell feil Jordfeil Kommentar

Bad Måleverdi Kryss av ved feil Kryss av ved feil Kryss av ved feil Kryss av ved feil

020

023 Skal ikke måles Skal ikke måles

Vaskerom Måleverdi Kryss av ved feil Kryss av ved feil Kryss av ved feil Kryss av ved feil

026

028

Barnerom Måleverdi Kryss av ved feil Kryss av ved feil Kryss av ved feil Kryss av ved feil

031

034

037

Teknisk rom Måleverdi Kryss av ved feil Kryss av ved feil Kryss av ved feil Kryss av ved feil

040
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