Retningslinier for kontrol af udstyr til el-fiskeri.
Før fiskeriets begyndelse:
Alt udstyr skal kontrollers før brugen med henblik på at konstatere, om det er fri for synlige fejl, der
gør det uegnet til el-fiskeri.

Periodisk kontrol:
Den periodiske kontrol skal afpasses efter omfanget af brugen af udstyret, dog skal kontrollen
foretages mindst en gang om året.
Kontrollen skal udføres af sagkyndigt personale.
Kontrollen skal omfatte en særlig omhyggelig undersøgelse af udstyret med henblik på at
konstatere, hvorvidt udstyret er i god stand og fremdeles opfylder gældende normer og øvrige
anvisninger.
Konstaterede fejl og mangler, som kan forårsage fare eller skader på mennesker eller fisk, skal
afhjælpes på betryggende måde, eller det skal sikres, at det pågældende udstyr ikke anvendes til elfiskeri.

Vedligeholdelse og rengøring:
Udstyr til el-fiskeri skal efter behov rengøres med et egnet rengøringsmiddel.
Udstyr som funktionsmæssigt er beskadiget eller slidt, må ikke længere bruges til el-fiskeri. Har
udstyret tabt sine isolerende egenskaber, må det heller ikke anvendes til el-fiskeri.

Omfanget af periodisk eftersyn og afprøvning:
Det periodiske eftersyn og afprøvning bør mindst omfatte:
 prøvning af den afgivne DC´s størrelse
 prøvning af den afgivne AC´s størrelse
 prøvning af kondensatorers kapacitet
 prøvning af isolationsmodstanden
 prøvning af beskyttelse mod direkte berøring
 prøvning af funktionen

Rapport:
Ved hvert periodisk eftersyn og afprøvning skal der udfærdiges en rapport, som skal indeholde
fortegnelser over de relevante resultater.

Retningslinier for kontrol af udstyr til el-fiskeri.
Skema til kontrol af udstyr.
Forening:___________________________________________
1) Primær spænding på ensretter kasse

AC

2) Ensretter kassens afgivne spænding

DC

3) Ensretter kassens afgivne spænding

AC

4) Kondensatorernes påstemplede værdi

F

5) Kondensatorernes målte værdi

F

6) Isolationsmodstanden (ved flere strømkredse i samme kabel)



7) Beskyttelse mod direkte berøring
(Kabler, kasser, stik og aflastninger)

8) Funktionsprøve

9) Afprøvning af nødstop

Kontrol foretaget den:
Kontrol foretaget af: ______________________ Stempel: _____________________
Bemærkninger til udstyret:

