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 Bygningsdelkort   

Entreprenør:  Lindpro A/S Dato: 15/1-20 
Emne: Tavler Sag nr.: 514898 
Entreprise:  EL SfB nr.: (63) 1.0  

 
Specifikation:  
 
Bygningsdel:  Materialer: Lokalisering: 
Bolig tavler   Lejligheder   
Fordelings taveler  Tavle rum  
Driftsoplysninger:  

Fabrikat: Titech Forventet levetid:  20+ år 

Mængde: 3 forskellige Drift/eftersyns interval: 1 gang årligt  

Indbygningsår: 2019 Vedl.-/renhold interval: Efter behov  

 
Vedligeholdelse/renhold: 
 
Tavlen kræver ikke meget vedligeholdelse, men der er en række detaljer, som man bør gennemgå for at 
forebygge skader:  
 

 Tavlen må udvedigt rengøres med en fugtig klud uden nogen form for kemikalier  
 Isolationsdele og ventilationsåbninger skal renses for støv og snavs  
 Indvendig rengøring af tavlen skal udføres af en aut. el-installatør. Lindpro kan være behjælpelig 

med dette. 
 El-tavler må aldrig vaskes med en våd børste eller udsættes for direkte vandsprøjt. Før 

rengøringen påbegyndes, kontrolleres det at alle låger og åbninger er forsvarligt lukket. Der må 
aldrig fjernes dæksler eller afskærmninger og rengøres direkte på de spændingsførende dele  

 Gruppeafbrydere bør motioneres (tændes/slukkes) nogle gange for at bevare den optimale 
levetid  

 Adgangsveje til tavleanlæg med bredde og højde på over 1 meter skal være friholdte, min. 0,7m 
foran lågerne i hele tavlens udstrækning. 

 

 
Drift/eftersyn: 
 
Tavlen bør efterses 1 gange årligt og der skal udføres følgende driftsforanstaltninger:  
 

 RCD relæet skal afprøves mindst 1 gang årligt (gerne oftere) ved at testknappen trykkes ind, 
hvorved at relæ skal frakoble. Inden testen skal alle gruppeafbrydere frakobles således at RCD 
relæ ikke bryder fuldlaststrømmen. Efter testen af RCD relæet, genindkobles RCD relæ og 
efterfølgende gruppeafbryder. 

 Der skal udføres isolationstest på installationen af en aut. el-installatør. Lindpro kan være 
behjælpelig med dette. 

 Kontrol af alarm- og styrefunktioner  
 Efterspænding af samtlige elkomponenter og klemforbindelser udføres af en el-installatør.  
 Tavlen skal termograferes af en aut. el-installatør. 
 Indsmøring af stikkene med syrefri vaseline eller kontaktfedt  
 Kontrollerer at overgangsmodstanden til neutral jord er overholdt 

 Visuel inspektion for eventuelle skader   
 

 


