
20rr -06-16

Siirskild Eltillsyn

Biografen 2 Gustavlundviigen 168.

Anmiirkningar:

Elrum

1� I elrummet f inns 10 st. elmiitare A1,B1,C1,D1,El. Fl,Hl, J1,K1,L1.

Samtliga elm[tare bor ha en adress (var elcentralerna iir i fastigheten samt vilket plan) nu 2ir
bar a 4 miitare miirkta. Huvudledningsschema bcir uppriittas.

2. Certral Alj. Propphuvar saknas, samt grupp nr. 7 siikrat 16 A belysning uttag kontrolleras
om kabeln har rctt dimension.

Brommasalen:

3. Nddutgingsskylt lampa trasig.

Bardisk:
4. Skarvsladdsinstallation till kylskip iindras till fast installation

5. Samtliga kylskip under bardisken kontrolleras om de iir tillverkade 1994, kylskip och
frysskip tillverkade 1994 eIIer tidigare har ett startrelii som kan orsaka okad gnistbildning
med tiden och i samband med dammbildning kan orsaka okad brandrisk. Danfoss har gitt ut
med ett pressmeddelande och vamat fcir brand i kylar och frysar.

6. Gummikabel felaktist klamrad.

. Scen:
7. Stickproppansluten kabel genom vagg andras till fast installation eller tas bort.

8. Elcentral AlD Grupp I+2,17-18 sanfi26-29 siikrad 16,4. meirkt viigguttag kontrolleras

9 Elcentral A1EB2 kontrollera grryp 7

10 Jiirnstege inne i elcentral tas bort.

11. Grupp 4,5,619,20,2I,22,23,30,31,32,33,36har ingen adress pi gruppschemat, grupp 7
och 8 har bottenkontakterna kvar, skall tas bort om gruppledning inte anviinds.
Nytt gruppschema skall uppriittas.

Ett riktigt elschema fcir hur ljuset och alla viigguttag styrs och vilka siikringar som gir till
uttasen skall finnas.



l2Bn stickpropp som matar scenstrilkastare trasig.

13. Sladd trasig till skarvdosa.

14. Spotlightskenor bestfir av rrir och spotlighten matas med sladdar lindade runt r6ret med
skarvkontakter p& rtiret. Om riiret skall vara upphiingningsanordning till spotlightlamporna
miste rtiret jordas samt sladdamavara av exempelvis REVE samt installation av fler uttag i
tak.

Ktik:

Elcentral A1FlC.

15. Gruppschema saknas samt skylt ftir provning av JFB.

Nockebysalen:

OmmAlning pigfu besiktas senare.

Elnisch:

16. Elcentral Dl Grupp nr. 3 saknar adress

I 7. Sdlaingsh&llare saknas.

18. Berriringsskydd pi relii saknas.

19 Skylt pA dcirren saknas (far ej blockeras)
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