
Checklist
Projectmanagement stap voor stap

Deel 2: Overdracht
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Checklist voor de overdracht van een elektrische installatie met KNX

Taak Uitgevoerd Opmerkingen

Ja Nee Niet 
nodig

1) Visuele controle

Alle verdeelkasten en contactdozen zijn 
dicht.

Lichtpunten voor plaatselijke verlichting van 
klant zijn geïsoleerd of voorzien van tijdelijke 
fitting.

Alle druktoetsen zijn voorzien van aanduiding 
volgens de wens van de klant en zijn netjes 
en veilig aangebracht.

Verdeelinrichtingen zijn geheel voorzien van 
aanduidingen en schoongemaakt.

Verdeelinrichtingen zijn voorzien van 
schema‘s.

Buscomponenten inclusief druktoetsen zijn 
voorzien van aanduiding met het fysieke 
adres.

De netwerk-sockets zijn voorzien van een 
aanduiding.

Bedieningsinstructies en beschrijvingen van 
het systeem en van de apparatuur zijn gele-
verd in een aparte map.

Ook onderhoudsvoorschriften, tekeningen, 
schema‘s en specificaties zijn geleverd in een 
aparte map.

Systeemdocumentatie is achtergelaten bij 
de klant.

2) Functionele check

Installatie gecontroleerd en alle metingen 
uitgevoerd (E-CHECK, netwerk, etc).
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Taak Uitgevoerd Opmerkingen

Ja Nee Niet 
nodig

Verlichting, dimmers, zonneschermen, hoofd-
schakelaar, instellingen etc. gecontroleerd op 
goed functioneren.

Raamcontacten gecontroleerd.

Intercom gecontroleerd.

Interfaces met systemen van derden gecont-
roleerd (muziek, alarm, ventilatie, etc).

Schaalverdeling van temperatuurregelaars 
aangepast aan de specifieke ruimte.

3) Introductie bij de klant

Klant ingelicht over de installatie.

Klant ingelicht over de plaats van specifieke 
instrumenten, zoals windsensoren, hoofd-
schakelaars, etc.

Klant ingelicht over toepassingen voor vei-
ligheid/beveiliging en over de locatie voor 
bediening van het alarm.

Schakelaars, dimfunctie en werking zonne-
schermen uitgelegd aan de klant.

Inhoud en besturing van het programma voor 
touchpanels en beeldschermen uitgelegd.

Klant ingelicht over het instellen van tijd-
schakelaars en over de bediening van andere, 
voor de klant relevante functies, zoals het op- 
roepen en opslaan van voorgeprogrammeer-
de instellingen.
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Taak Uitgevoerd Opmerkingen

Ja Nee Niet 
nodig

Klant ingelicht over de bediening van in kamer 
aanwezige temperatuurregelaars en andere 
schakelpanelen.

Gesproken over wat de klant moet doen in 
geval van storing (van bus of stroomtoevoer) 
en het oplossen daarvan.

Andere belangrijke punten van de design 
engineer / system integrator met betrekking 
tot de installatie.

4) Overdracht van het systeem

Overdracht van software project, systeem-
documentatie en alle handleidingen.

Eenmalige vervolgprogrammering na on-
geveer 3 maanden overeengekomen met 
.................... datum).

Telefoonnummer klantenservice aan klant 
gegeven, onderhoudscontract getekend.

Aanvaardingsrapport getekend overeen-
komstig de specificaties of DIN 18015 Part 4.

Datum en handtekening, installateur:

Datum en handtekening, klant/gebruiker:

Opmerkingen:


