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Bilaga B: Checklista för SBA-kontroll räddningshiss

Lista för kontroll av räddningshiss som utförs av fastighetsägare vid systematiskt brandskyddsarbete.
Listan bygger på Svenska Brandskyddsföreningens handbok Brandskydd - Hissar som är framtagen i
samarbete med hissbranschen.
Datum:
1.1
1.2

1.4
1.5
1.6

Allmänt

1.3

1.7

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Vid aktivering av Fas 1
med trekantsnyckel:

1.8

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Vid aktivering av Fas 2
med ALIV-nyckel:

3.1

3.7

4.2
4.3

Avslut

4.1

Signatur:
Det finns en trekants-/nödöppningsnyckel med passande
längd i hisskorg (om höjd till tak i korg >2,2 m)
Det finns en symbol för brandkörning vid brandmanstablån
Våningsvisaren i entréplanet, som är evakueringsplanet,
fungerar
Stegen är åtkomlig från insidan korgen
Brandskyddet på alla schaktdörrar är intakt (inga skador)
Övertrycksventilering (i förekommande fall) fungerar som
avsett
Dörr(ar) till brandsluss framför räddningshiss går igen och
hålls stängda med fallkolv i slutbleck. Provas tillsammans
med 1.6
De brandtekniska systemen fungerar tillsammans. Provas
genom att räddningshissen körs samtidigt som 1.6
kontrolleras
- framgår det att hissen övergått i läge ”Brand”
- kör hissen till evakueringsplanet och ställer sig med öppna
dörrar
- avaktiveras fotocellridån
- tänds schaktlyset automatiskt
- startar samtalskommunikation mellan korg och
brandmanstablå automatiskt
- accepteras enbart en destination i taget (ny destination
tar bort föregående)
- konstant tryck på korgens destinationsknapp eller
dörrstängningsknapp ska stänga dörren.
- betjänar hissen alla våningsplan i byggnaden (stickprov)
- stannar hissen vid planet med stängd dörr
- kan dörröppning bara göras med dörröppningsknapp,
dörrstängning bara med dörrstängningsknapp
- stängs dörrarna automatiskt om man släpper
dörröppningsknappen innan helt öppna dörrar
- kan hissen inte köras om taklucka eller stegskåp är öppet
Automatisk omkoppling till sekundär strömkälla utan
trafikstörning när primära strömmen bryts
Hissen återgår till normal drift när brandkörningen
inaktiveras
Övriga anmärkningar noteras
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