Certificering & Inspektion
Kongsvang Allé 29

Inspektionsrapport for
certificering og re-certificering af
transportable konstruktion

Insp. Reg. nr. 9047

Dokument: D2 – 604
Udgave: 6

Side: 1 af 2

DK-8000 Århus C
Telefon 72 20 10 00

Ansvarlig/dato: CLDA/14-09-16

Rekvirent: TREKANTENS TELT- & SERVICEUDLEJNING

Identifikations nr.:

Zederkof Rammetelt 3 m Light
Type/beskrivelse: Dette certifikat dækker 9 moduler / 54 m2
Dato: 14-04-2015
Ordrenr.:645706

TI--15-TK-0110

Konstruktionens navn/type:

Reference til: Dokumentgennemgang TI

Note

-15-TK-0071

Sagsansvarlig:

RHE

Inspektionscertifikat

TI -15-TK-0110

Inspektionsaktivitet

Resultat

Gennemgang af konstruktionens betingelser, som angivet i dokumentationsgennemgangen

+
+
+
+

Konstruktions tilgængelighed (trin/rampe, max 5% stigning ), synlig skiltning med flugtveje
Kontrol af drifts/bruger information og fabrikantoplysninger samt vedligeholdelsesbeskrivelse
Kontrol af pløkker, forankring, knudepunkter, samlingspunkter og bærende elementer
Undersøgelse af konstruktionens generel tilstand (råd, revner, slid mv.), kontrol af syninger og
svejsninger, dug, mekaniske/hydrauliske koblinger.
Kontroller bredde dørpassage; Telte ≥1,2 m, andre konstruktioner ≥ 77 cm.
Kontrol af personsikkerhed /flugtvejsforhold
Foto dokumentation til entydig identifikation er tilstede (udføres af inspektøren)
Fotodokumentation er placeret i file: Y:\Organization\C036\03 Cert & Insp\25 Transportable
konstr\Kunder – certificering, under aktuelt file nr.
Prøvningsrapporter overensstemmelse med konstruktion
Tegningsdokumentation, overensstemmelse med konstruktion

+
+
+
+
+
+

Beskrivelse af konstruktionen:
Konstruktion identificeret vha.:

Zederkof navn i dug

Tegningsdokumentation:

Som godkendelsen

Dug materiale:

Valmex FR 700

Antal m2 godkendt:

54

+

Godkendt til max. Kg/Personer (tom): 2 personer /m² siddende og 3,5 personer /m² stående
Ved godkendelse er der overensstemmelse med konstruktionens overholdelse Bygningsreglementet:

+

Resultat: + = Godkendt, A. = Afvigelse, IR = Ikke relevant, Note) = Bemærkning.
Yderligere bemærkninger, se særskilt bilag mærket med Inspektionsrapport nr. og inspektionsdato.

Konstruktionen er gennemgået og er fundet i orden / er ikke fundet i orden
Gyldighed af konstruktionen: 5 år /Andet:
Sidste dato for re-certificering: se certifikat

16-04-2015
Dato
Underskrift Inspektør
Inspektionen er udført i henhold til Teknologisk Instituts vilkår for inspektions- eller godkendelsesordninger tilknyttet Teknologisk Institut
Inspektionsrapporten gælder udelukkende for den inspicerede konstruktion. Inspektionsrapporten må kun gengives i sin helhed

.

