Egenkontrol jf. Bek. 593 af 28/5-2018 og oversigt over
dampreturresultater jf. Bek. 1175 af 22/09-2016
Som anlægsejer skal du etablere en egenkontrol, der sikrer at du altid overholder brugstolerancen. Dette skal du kunne dokumentere overfor Sikkerhedsstyrelsen.
Løbende beregning af resultaterne fra kontrolmålinger og reverifikationer er din dokumentation for at de fastsatte reverifikationsintervaller er passende. Du skal samtidig sikre dig at
dampretursystemerne fungerer efter hensigten.
mestersTJEKs online system implementerer egenkontrollen digitalt så du lever op til
kravene. Du definerer dit reverifikationsinterval og baseret på udførte kontroller får du
løbende et billede af om brugstolerancen overholdes.
Hermed sikrer du dig at være i overensstemmelse med gældende regler og kan altid
dokumentere dette.
Samtidig kan kontroller og inspektioner af dampretursystemer registreres og dokumenteres.
En fælles database med dine enheder for dig og alle dine entreprenører - styret af dig!
Online systemet giver en standardisering af data for udførte ydelser, og samlet rapportering af alle valgte enheder/ydelser. Det letter benchmarking og skifte af leverandør.
Relevante myndigheder kan tildeles adgang til godkendte resultater.

Anlægsejer administrerer, styrer og definerer roller for sine entreprenører. Typiske
anlægsejer-roller: Tildel login & rolle til entreprenør (der kan tildeles rolle pr. stander og
pr. lokation)
Godkend output
Tildel eventuelt myndigheders adgang til godkendte resultater
Entreprenør-roller: Opret/idriftsæt/nedtagning af stander
Opret kontrolmåling / reverifikation
Opret dampreturkontrol / inspektion
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Egenkontrollen beregnes løbende ud fra de indtastede resultater i overensstemmelse med
Sikkerhedsstyrelsens vejledning.
Du definerer reverifikations-interval for dine enheder – og du kan løbende ændre det. Dine
entreprenører leverer inddata og du kontrollerer.

Generelt
mestersTJEK online er en SaaS og kan tilgås direkte fra din browser på PC/MAC, tablet
eller telefon, efter tegning af abonnement. Der skal ikke installeres noget hos dig!
Data er tilgængelige i maskinlæsbar form og kan hentes 24/7 fra servere installeret 2
forskellige steder i Danmark. Ingen udfordringer i at overgive data til andre – mestersTJEK
er 3. part og er ikke i konkurrence med dine entreprenører. Løsningen er lavet for at give
dig som anlægsejer et styringsværktøj.
Så længe du er abonnent kan du hente alle dine data.
mestersTJEK tilbyder også IT-konfigurationsstyring og dokumentstyring som SaaS.
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