
Lista kontrolna
Zarządzanie projektem krok po kroku

Część 2: Odbiór instalacji
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Lista kontrolna wypełniana podczas  
przekazania instalacji elektrycznej z systemem KNX

Zadanie Wykonano Remarks

Tak Nie Nie jest 
wymagany

1) Oględziny

Wszystkie puszki i połączenia zostały zamknięte 
i zabezpieczone.

W miejscu instalacji oświetlenia, złącza są co 
najmniej izolowane lub wyposażone w tymcza-
sowej oprawki.

Wszystkie przyciski są oznaczone w sposób 
określony przez klienta i zostały dokładnie i 
bezpiecznie zamontowane.

Rozdzielnice są wyczyszczone i w pełni ozna-
kowane.

Schematy rozdzielnic są umieszczone w ro-
zdzielnicach.

Elementy magistralne, łącznie z przyciskami są 
opisane adresa fizycznymi.

Gniazda sieciowe są oznakowane.

Opis systemu i urządzeń oraz instrukcje obsługi 
są zabezpieczone w osobnym miejscu.

Dokumenty konserwacji, plany, rysunki i specy-
fikacje techniczne są również zabezpieczone w 
osobnym miejscu.

Dokumentacja systemu została przekazana 
klientowi.

2) Kontrola funkcjonalności

Instalacja została sprawdzona i wykonane zostały 
wszystkie pomiary (elektryczne, sieci itp.)
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Oświetlenie, ściemniacze, żaluzje, centralne 
wyłączania, scenariusze itp. pod kątem 
prawidłowego funkcjonowania

Sprawdzono kontaktrony okienne

Sprawdzono domofon

Sprawdzono interfejsy z systemami firm trzecich 
(muzyka, alarm, wentylacja itp.)

Wykonano kalibrację regulatorów temperatury 
w pomieszczeniach

3) Informacje dla klienta

Klient zapoznał się z instalacją

Klient zapoznał się z rozmieszczeniem poszc-
zególnych urządzeń, np. Czujniki wiatru, cen-
tralne sterowanie itp.

Klient zapoznał się z systemem bezpieczeństwa, 
aplikacją i punktami alarmowymi.

Zostały wyjaśnione klientowi sposoby działania 
funkcji przełączania, ściemniania i sterowania 
roletami

Wyjaśniono kl ientowi treśc i  i  sposób 
nawigacji w menu panelu dotykowego i wiz-
ualizacji

Poinformowano klienta o ustawieniach zegarów 
i sposobie działania innych funkcji, istotnych dla 
niego, np. wywoływanie i zapisywanie scenariuszy

Klient poinformowany o sposobie działania 
regulatorów temperatury w pomieszczeniach 
oraz pozostałych paneli sterujących w pokojach
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Data i podpis instalatora:

Data i podpis klienta/użytkownika:

Notatki:

Zadanie Wykonano Remarks

Tak Nie Nie jest 
wymagany

Omówiono reakcję klienta w przypadku awarii 
i przywróceniu zasilania magistrali.

Dalsze kwestie związane z instalacją, zaznaczone 
przez inżyniera/integratora systemu

4) Przekazanie systemu

Przekazanie projektu oprogramowania, doku-
mentacji systemu i wszystkich instrukcji

Jednorazowe kolejne programowanie po ok. 3 
miesiącach, wykonane zostanie .................... (data)

Przekazanie nr telefonu klientowi, podpisanie 
umowy serwisowej.

Przyjęcie raportu, podpisanie zgodności ze spe-
cyfikacjami lub DIN 18015 Część 4


