Kiinteistöjen sähköasennusten käyttöönottotarkastukset
Tuotenumero: 411183
39,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
29,25 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Nykymuotoinen käyttöönottotarkastus on ollut käytössä parikymmentä
vuotta. Alun totuttelun jälkeen käyttöönottotarkastukset on saatu
sovitettua arkipäivän asennustyön rutiineihin, mutta kehitettävää on vielä
runsaasti. Yhä selkeämmin kuitenkin nähdään, että
käyttöönottotarkastukset todella parantavat loppukäyttäjän
turvallisuutta. Kirja pyrkiikin esittämään uusia näkemyksiä tästä
aiheesta, jotta käyttöönottotarkastuksiin liittyvät asiat selkiytyisivät
entisestään. Myös mittauksin saatujen tulosten tulkintoihin on tuotu
lisää syvyyttä.

Todellista sähköasennusten laatua ja siitä johtuvaa alan arvostusta lisää
olennaisesti hyvin toteutettu työkohteen käyttöönottotarkastus.
Sähköalaa on jo vuosikymmeniä pidetty vaativana, hyvää ammattitaitoa
edellyttävänä toimialana. Sitä se on varmasti tulevaisuudessakin, mutta
tämän aseman säilyttäminen yhä kovenevassa kilpailussa edellyttää
entistä toimivampaa kokonaisuutta. On nähtävä, että osaavasti tehty
käyttöönottotarkastus on se lopullinen sinetti, jolla taataan hyvin
suunniteltujen ja toteutettujen sähköasennusten hyvä laatu. Näin
toteutetut asennukset palvelevat tilaajaa pitkälle tulevaisuuteen ilman
minkäänlaisia turvallisuusriskejä, kunhan hän vain huolehtii
asianmukaisesta sähkölaitteiston huollosta ja kunnossapidosta.

Hyödyt
Kirjassa nostetaan esiin uusia näkemyksiä, toteutusmalleja ja menettelytapoja, joita aiemmissa asiaa käsittelevissä
teoksissa ei ole esiintynyt.

Kenelle
Tämä kirja on tarkoitettu kaikille sähköalan käyttöönottotarkastuksien toteutukseen osallistuville henkilöille, ja siinä on
otettu huomioon se runsas palaute, jota käyttöönottotarkastuksista on saatu. Kirja soveltuu niin itseopiskeluun kuin
kouluttajajohtoiseenkin työskentelyyn. Itseopiskelun edellytyksenä kuitenkin on riittävä kokemus sähköalan töistä sekä
riittävä sähkötekniikan, sähköturvallisuuden ja sähkötyöturvallisuuden tuntemus.
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