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PLAUKTU PĀRBAUDE

Droša noliktavas vide. 

Jūsu atbildība – mūsu pakalpojums.

ssi-schaefer.com
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PLAUKTU PĀRBAUDE − MŪSU PAKALPOJUMS
DROŠĪBAI JŪSU NOLIKTAVĀ

Eiropas Savienības standarts DIN EN 15635 „Uzglabāšanas iekārtu 
pielietošana un uzturēšana” nosaka, ka noliktavās ik gadu jāveic 
plauktu pārbaudes. SSI SCHAEFER saviem klientiem piedāvā gan 
šādu pakalpojumu, gan individuālus servisa līgumus. Mūsu sertificētie 
inspektori parūpēsies par preču un darbinieku drošību jūsu noliktavā. 

Atbilstība ES prasībām

Eiropas Standarts EN 15635 „Uzglabāšanas iekārtu 
pielietošana un uzturēšana” nosaka uzglabāšanas 
iekārtu pārbaudes darbības un kārtību.

SSI SCHAEFER sertificētie plauktu sistēmu inspektori 
veic noliktavas aprīkojuma pārbaudi vismaz vienu reizi 
12 mēnešu periodā. Pēc pārbaudes kvalificēts eksperts 
dokumentē rezultātus, ko apkopo ziņojumā un ies-

niedz atbildīgajam par noliktavas aprīkojuma drošību. 
Pārbaudītā zona tiek marķēta ar uzlīmi.

Bojājumi, kuriem nepieciešami remontdarbi, tiek fiksēti 
un operatīvi novērsti mūsu kvalificēto speciālistu vadībā.

PLAUKTU PĀRBAUDES IR OBLIGĀTAS 
ŠĀDĀM PLAUKTU SISTĒMĀM

•    Statiskie plaukti

•    Palešu plaukti

•    Konsoļu plaukti

•    Iebraucamie plaukti

•    Caurbraucamie plaukti

•    Daudzlīmeņu iekārtas

•    Modulārie plaukti

•    Kanālu tipa uzglabāšanas plaukti

Plauktu Kravnesība

Mūsdienu digitālajā laikmetā noliktavu iekārtu 
konstrukciju aprēķiniem tiek izmantotas sarežģītas 
datorprogrammas, kas nosaka optimālu materiālu 
izlietojumu konkrētai noliktavas zonai. 

Viens no efektīvākajiem veidiem, kā ietaupīt 
līdzekļus, ir samazināt plauktu materiāla biezumu, 
līdz ar ko pat pie nelieliem bojājumiem būtiski 
samazinās plauktu kravnesība. Nestabili plaukti var 
radīt lielu apdraudējumu cilvēkiem, iekārtām un 
uz tiem uzglabātajiem produktiem. Tādēļ, veicot 
drošības pārbaudes noliktavā, ir svarīgi nodrošināt 
standartiem atbilstošas procedūras. 

SSI SCHAEFER ir jūsu padomnieks drošas noliktavas 
vides nodrošināšanā.

EIROPAS STANDARTA DIN EN 15635 
PRASĪBAS

•   Sniegt informāciju par bojājumiem pēc  
     iespējas ātrāk 
•   Veikt regulāras pārbaudes 
•   Sagatavot rakstisku ziņojumu par veikto  
     pārbaudi 
•   Ļaut ekspertam pārbaudīt noliktavu  
     vismaz reizi gadā 
•   Veikt pamatcēloņu analīzi atkārtotu  
     bojājumu gadījumā
•   Ieviest bojājumu kontroles procedūru

DIN EN 15635 ir Eiropas standarts saistībā 
ar plauktu sistēmu montāžu, ekspluatāciju, 
uzturēšanu un pārbaudi. Šī standarta mērķis 
ir radīt drošu un uzticamu darba vidi. 
Standarts nosaka piegādātāja un lietotāja 
atbildību, tostarp uzturēšanu un pārbaudi, kā 
arī prasības attiecībā uz plauktu kravnesību.
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Pārbaude

Sertificēts inspektors veic noliktavas pārbaudi un secina, vai drošības 
ierīces, plauktu detaļas, slodzes un montāža atbilst DIN EN 15635 notei-
kumiem. Pārbaude tiek veikta sistemātiski, pamatojoties uz standartizētu 
kontrolsarakstu, un jebkādas novirzes tiek rakstiski dokumentētas 
ziņojumā. Kvalitātes pārvaldības sistēmu veido krāsu kodi, kas saskaņā ar 
ES standarta DIN EN 15635 marķējumiem norāda uz bojājuma pakāpi.

Zaļā pakāpe 

Reģistrēts bojājums, kam nav nepieciešami remontdarbi. 
Bojājuma pakāpe neietekmē plaukta kravnesību. Bojājumu 
vieta atzīmēta ar zaļu krāsu. Zaļais marķējums nozīmē, 
ka bojājums ir pastāvīgi jāuzrauga, un nākamās plauktu 
pārbaudes laikā tas tiks primāri apsekots.

PĀRBAUDES SOĻI

•   Trieciena bojājumu pārbaude ikvienai konstrukcijas daļai,  
     īpašu uzmanību pievēršot vertikāliem un siju bojājumiem
•   Statņu vertikalitātes pārbaude
•   Visu komponenšu stāvokļa pārbaude, īpašu uzmanību 
     pievēršot savienojumu vietām
•   Plaisu pārbaude metinātos savienojumos vai pamatmateriālos
•   Ēkas grīdas stāvokļa pārbaude
•   Palešu stāvokļa pārbaude 

•   Pārbaude kravas pozīcijai uz plauktiem un uz grīdas
•   Pārbaude plauktu konstrukcijas izbūves atbilstībai saskaņā ar  
     montāžas instrukcijām

Profesionala

plauktu parbaude
saskaa ar

ES standartu
DIN EN 15635

Dzeltenā pakāpe 

Reģistrēts bojājums, kas pārsniedz minimālo pieļaujamo 
bojājumu pakāpi saskaņā ar ES standartu DIN EN 15635. 
Bojājuma vieta atzīmēta ar dzeltenu krāsu. Dzeltenais 
marķējums nozīmē, ka bojājums ir izraisījis bojātās detaļas 
novirzi, kas pārsniedz standartā noteikto, taču mazāk nekā 
divas reizes salīdzinājumā ar apstiprināto novirzes vērtību. 
Šāds bojājums nenosaka, lai plaukts tiktu atbrīvots no 
kravas, taču tam jāveic remonts ne vēlāk kā 4 (četru) nedēļu 
laikā pēc bojājuma atklāšanas.

Sarkanā pakāpe 

Reģistrēts bojājums, kas pārsniedz maksimālo pieļaujamo 
bojājumu pakāpi saskaņā ar ES standartu DIN EN 15635. 
Bojājuma vieta atzīmēta ar sarkanu krāsu. Sarkanais  
marķējums nozīmē, ka bojājums rada novirzi, kas vairāk 
nekā divas reizes pārsniedz pielaides prasības. Šāda veida 
bojājums nozīmē tūlītēju plaukta iztukšošanu. Plauktu 
ir nepieciešams izolēt un to nedrīkst izmantot, līdz nav 
veikts bojājuma remonts. Šis bojājuma veids ir jāremontē 
nekavējoties.
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Ziņojums

Par katru veikto plauktu pārbaudi tiek sagatavots 
atsevišķs ziņojums, nodrošinot standartiem atbilstošu 
noliktavas drošības pārvaldību. 
 

Ziņojums sastāv no protokola un pārbaudes gaitā 
veiktajām piezīmēm, kā arī rekomendācijām, 
kas tiek sniegtas klientam turpmākai aprīkojuma 
ekspluatācijai. Ziņojums tiek arhivēts uzņēmuma 
darba drošības mapē un kalpo kā regulāri 
atjaunojams dokuments. Noliktavas aprīkojuma 
drošības dokumentāciju arhivē par aprīkojuma 
drošību atbildīgais speciālists uzņēmumā.

IEGUVUMI

•   Darbinieku un klientu drošība

•   Uzglabāto preču drošība

•   Līdzekļu ietaupījums

•   Likumu ievērošana

•   Riska un bojājumu analīze

•   Pārbaudes marķējums

•   Kvalificētu ekspertu konsultācijas

PROTOKOLS
Protokolā tiek veiktas atzīmes par 
bojājuma veidu un risku atbilstoši 
standarta marķējumam – zaļš, dzeltens vai 
sarkans.

UZLĪME 

Pārbaudes zona tiek marķēta ar 
uzlīmi, kam ir unikāls numurs. Ar 
vienotu numuru tiek sagatavots 
pilns drošības pārbaudes ziņojums, 
tai skaitā bojājumu novērtēšanas 
protokols un aprakstošā daļa ar 
piezīmēm un rekomendācijām  
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  Stabilitate:  
SSI SCHAEFER ka finansiali neatkarigs imenes uzemums ir 
versts uz ilgtermia risinajumiem. Varat but droši, ka musu 
ekspertu komanda bus Jums pieejama ne tikai šodien, bet 
ari rit, parit un pec daudziem gadiem. 

  Efektivitate:  
SSI SCHAEFER risinajumi ir merogojami un spejigi augt lidzi 
Jusu biznesam, jo ir vienmer parveidojami un paplašinami. 

  Kvalitate:  
SSI SCHAEFER ir sistemu specialists un oriinala aprikojuma 
ražotajs, tapec mes ka viens piegadatajs varam Jums 
piedavat augstas kvalitates risinajumus, kas individuali 
izstradati, lai atbilstu tieši Jusu specifiskajam vajadzibam.

  Uzticamiba:  
Pateicoties Klientu apkalpošanas & atbalsta tiklam, kas 
darbojas pasaules meroga, SSI SCHAEFER nodrošina 
stabilu Jusu sistemu darbibu gan uzstadišanas laika, 
gan pec tas. 

  Zinašanas:  
SSI SCHAEFER risinajumi vienmer ir musdienigi, 
atbilstoši jaunakajiem tehnoloiju standartiem un viegli 
integrejami esošajas (IT) sistemas.  

  Starptautiska parstavnieciba:  
SSI SCHAEFER ir globala kompanija. Ar vairak neka  
70 parstavniecibam visa pasaule mes spejam 
nodrošinat, ka musu komandas eksperti bus Jums 
vienmer pieejami un runas Jusu valoda.

SEŠI IEMESLI, LAI IZVĒLĒTOS 
SSI SCHAEFER

© SSI SCHAEFER.  
Drukāts Eiropā.
Kompānija neuzņemas atbildību par drukas kļūdām.


