
Ellenőrzési lista
Projektkezelés lépésről-lépésre

Második rész: Átadás
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Ellenőrzési lista egy KNX alapú épületfelügyeleti rendszer átadásához

Feladat Elvégezve Megjegyzés

Igen Nem Nem
szükséges

1) Installáció ellenőrzése

Minden szerelődoboz zárva

A vevő világítási áramkörei legalább szige-
telve vannak, vagy átmeneti világítótestekkel 
vannak ellátva

Minden nyomógomb a helyére szerelve, 
és a megrendelő által elfogadott módon 
feliratozva 

Elosztószekrények maradéktalanul kitaka-
rítva, és feliratozva

Kapcsolószekrényekhez szekrényrajz 
mellékelve

Minden buszos eszköz fizikai címe szerepel 
az adott eszközön

Hálózati csatlakozók feliratozva

A rendszerhez tartozó dokumentáció és 
használati leírás átadva

Karbantartási dokumentáció, tervek, kap-
csolási rajzok, és specifikációk átadva

Teljes dokumentáció átadva

2) Működés ellenőrzése

Vezetékezés ellenőrzése és minden mérési 
feladat elvégezve (hálózati ellenőrzés, stb.)
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Ellenőrzési lista egy KNX alapú épületfelügyeleti rendszer átadásához

Feladat Elvégezve Megjegyzés

Igen Nem Nem
szükséges

Világításkapcsolás, fényszabályzás, redőny-
mozgatás, központi kapcsolás, világítási 
képek, stb. ellenőrizve

Ablaknyitási érzékelők ellenőrizve

Kaputelefon és telefonhálózat ellenőrizve

Átjárók ellenőrizve (zene, riasztó, HVAC, 
stb.)

Helyiségenkénti hőfokszabályzás ellenőrizve

3) Vevő tájékoztatása

Vevő tájékoztatása a szerelésről

Vevő tájékoztatása a nem látható készü-
lékek elhelyezéséről (szélérzékelő, web 
szerver, stb.)

Vevő tájékoztatása a biztonsági rendszerek 
működéséről és azok kezeléséről

Kapcsolás, fényszabályzás és redőnymozga-
tás bemutatása

Érintőképernyők tartalmának és kezelé-
sének bemutatása

Időzítések és világítási képek kezelésének 
bemutatása

Helyiségenkénti hőfokszabályzók és egyéb 
panelek működésének bemutatása
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Ellenőrzési lista egy KNX alapú épületfelügyeleti rendszer átadásához
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Feladat Elvégezve Megjegyzés

Igen Nem Nem
szükséges

Teendők áramkimaradás esetén

Egyéb fontosnak ítélt működési kezelési 
információk átadása

4) A rendszer átadása

Szoftver, dokumentáció és használati uta-
sítás átadása

Egyszeri átprogramozás a beköltözéstől kb. 
3 hónap múlva.................... (dátum)

Ügyfélszolgálati elérhetőségek átadva, kar-
bantartási szerződés aláírva

Teljesítési igazolás aláírva vagy DIN 18015 
4-es rész

Dátum és aláírás, rendszerintegrátor:

Dátum és aláírás, megrendelő/vevő:

Megjegyzés:


