ZARGES Polska Sp. z o.o.

Firma

Arkusz kontrolny

Numer
inwentaryzacyjny

dla drabin ewakuacyjnych

Lokalizacja/Dział
Numer drabiny

Arkusz kontrolny
✓

Zaznacz odpowiednie pole

Numer
inwentaryzacyjny

Ogólne informacje o zasadach przeprowadzania testów
Testy należy przeprowadzać zgodnie z następującymi przepisami prawnymi:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422,
ze zm.);
Norma DIN 18799-1 – dot. drabin mocowanych na budynkach na stałe, np. w celu konserwacji;
Norma DIN 14094-1 – dot. drabin ewakuacyjnych mocowanych na budynkach, dróg ewakuacji,
wyjść awaryjnych, planów ewakuacji i ratownictwa lub z drabin na układach maszynowych
zgodnie z rozporządzeniem o bezpieczeństwie i higienie pracy;
Norma DIN 14122-4 – dot. stałych środków dostępu do maszyn.
Uwaga:
Arkusz kontrolny jest wyłącznie usługą świadczoną przez Zarges GmbH i Zarges Polska Sp. z o.o.
Nie powoduje żadnych zobowiązań dla Zarges GmbH i Zarges Polska Sp. z o.o.
Użytkownik jest odpowiedzialny za terminowe, kompletne i regularne kontrolowanie produktów
w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas użytkowania produktu i utrzymania dobrego stanu
technicznego produktu.

Kontrola:

Raz w roku

Inne:

Informacje ogólne systemu drabin stałych
Montaż:
Stałe drabiny jednociągowe
Ilość szczebli:

Stałe drabiny wielociągowe

Odległość między szczeblami (mm):
lub wysokość wejścia (m):

Materiał wykonania drabin:
Aluminium eloksalowane
Stal nierdzewna V4A (1.4571)
Inne informacje i uwagi

Aluminium naturalne

Stal ocynkowana

Sprawdzenie podstawowych wymiarów
Wstępne testy

Modyfikacje

Sprawdzenie systemu drabin stałych pod kątem prawidłowych wymiarów zgodnych z normą.
Systemy drabin stałych/kotwionych

Kosz ochronny od
wysokości

Kontrola

Budynki – drabiny
mocowane na stałe
wg. DIN 18799-1

Budynki - drabiny
ewakuacyjne wg. DIN
14094-1

Maszyny – stałe środki
dostępu do maszyn wg.
EN ISO 14122-4

≥5,0 m

≥3,0 m

≥3,0 m

10,0 m

6,0 m
(także pierwszy)

Zaprojektować jako
system wielociągowy
od wysokości 10 m,
następnie każdy
odcinek drabiny
maks.

obok siebie bez przejścia; platforma przejściowa
min. 700 mm

oddzielone platformą
przejściową
(min. 700 mm odległości
między liniami drabin)

Przejścia dla ciągów
drabinowych

Ochrona podczas
wejścia (EN 353-1)
od wysokości

≥5,0 m

Niedozwolone!

≥3,0 m

Punkt wejścia szyna
ochronna w
najniższym punkcie

0,8-1,0 m

Niedozwolone!

0,8-1,0 m

Zgodne

Niezgodne

Wymiary
Wstępne testy

Modyfikacje

Kontrola wymiarów
Zgodne

Niezgodne

Opis różnic/odstępstw:

1: Wysokość wejścia
2: Powierzchnia stoiska
3: Drabina pionowa

1)
2)
3)
4)
(2

Nie okrągłe, profilowane
Zgodnie z DIN 18799 A = 250-300 mm, A = rozstaw szczebli
Zgodnie z DIN 18799 A/2≤A + 100 A = rozstaw szczebli
Odległość od uchwytu ściennego min. 2000 mm
kotwy ścienne na drabinę). Wszystkie wymiary w mm

Miesiąc

Rok

Numer
inwentaryzacyjny

Rodzaj kontroli
Pierwsze kontrola podczas montażu

Kontrola cykliczna

Kontrola po zmianach

Kontrola wzrokowa pod kątem uszkodzeń, odkształceń, korozji, pęknięć itp.
Elementy wymagające sprawdzenia: drabina stała (podłużnice, szczeble), kosz ochronny, uchwyty
mocujące, wejście pod i nad oraz podesty.
Odkształcenie
Uszkodzenia/Korozja
Ostre krawędzie/Zadziory
Antypoślizgowość szczebli

Występują

Nie występują

Zachowana Niezachowana
Funkcjonalność
Opisanie uszkodzonych miejsc i uwagi

Mocowanie do budynku/maszyny
Mocowanie systemu drabin do muru należy wykonać za pomocą kołków zatwierdzonych przez
odpowiedni organ władz budowlanych. Nie uwzględniono tutaj analizy tego załącznika. Dowód
wystarczającej nośności podstawy kotwiącej i prawidłowego montażu musi być dostarczony
indywidualnie dla każdego projektu budowlanego oraz sprawdzony i zatwierdzony przez
odpowiedzialnego rzeczoznawcę do planowania konstrukcji.
Dostępne dowody (zgodnie z informacjami DGUV 208-032, wcześniej BGI/GUV-I 5189)

Funkcjonalność części ruchomych
Elementy wymagające sprawdzenia: drzwi, bariery lub awaryjnie uruchamianie zabezpieczenia
dostępu do drabin ewakuacyjnych lub tym podobnych.
Zachowana
Opis usterek i uwagi

Niezachowana

Inne informacje i uwagi

Wynik kontroli
Pozytywny

Negatywny

System drabin stałych zdatny do użytku.

Data

Miejscowość

System drabin stałych musi być odpowiednio,
w sposób profesjonalny, naprawiony lub
wymieniony na nowy.

Podpis biegłego

Naprawa, wymiana lub konserwacja odbyła się

Data

Miejscowość

Imię i nazwisko

Produkt dopuszczony do eksploatacji

Podpis biegłego

Imię i nazwisko

