Kontrolki przeglądów, naklejki kalibracyjne, czy etykiety inspekcyjne
to najprostszy sposób na sprawne zarządzanie terminowymi
przeglądami. Polskie prawo wymaga sprawdzenia stanu urządzeń i
instalacji. Wiąże się to bezpośrednio z bezpieczeństwem użytkowania
tego urządzenia, co przekłada się na ochrona zdrowia i życia
pracowników. Nowoczesne metody zarządzania również wymagają
wykonywania przeglądów w ramach "Preventive maintanance" (np.
przeglądy łożysk). Normalne funkcjonowanie działu utrzymania
ruchu, czy działów remontowych wymagają używania mnóstwa
tabliczek, etykiet, naklejek rejestrujących kalibrację maszyny,
przegląd techniczny, odbiór rusztowania, smarowanie itd.

Datowniki przeglądów, czyli etykiety inspekcyjne są używane do
regularnych, lub okresowych przeglądów maszyn i urządzeń. Oznacza
się datę na etykiecie za pomocą markera, lub wybijając datę za
pomocą kasownika i przykleja się etykietę samoprzylepną na
urządzenie lub instalację (także rusztowania, gaśnice, itp.)

Ewidencja przeglądów z zastosowaniem etykiet inspekcyjnych z
oznaczoną datą pozwala w łatwy i szybki sposób przeprowadzić
kontrolę terminów okresowych przeglądów czy remontów maszyn i
instalacji. Samoprzylepne naklejki do oznaczania terminów
następnego przeglądu, kalibracji czy wzorcowania wykonane są w
standardzie przemysłowym. Dzięki wysokiej jakości oznaczenia są
odporne na oleje, chemię, warunki atmosferyczne, temperaturę oraz
promieniowanie UV. Mocny klej przykleja się praktycznie do
wszystkiego. Bardzo ważne jest że oznaczenia nie pozostawiają śladu
po odklejeniu dzięki temu bez starty czasu można przykleić nową
naklejkę z oznaczeniem kolejnego przeglądu.

Etykiety inspekcyjne Industriel (folia UV + laminat zabezpieczający)
Naklejki okrągłe w rozmiarze: Ø 20mm, lub: 10, 15, 25, 30, 35, 40mm.
Dla określenia roku wprowadzone są różne kolory: 2015 - żółty, 2016 pomarańczowy, 2017 - zielony, 2018 - niebieski, 2019 - czerwony
TYP 1: rok 15 w środku + 12 miesięcy wkoło
TYP 2: rok 2015 w środku + 12 miesięcy wkoło
TYP 3: rok 15/16 w środku + 2 x po 12 miesięcy wkoło
TYP 4: rok 2015/2016 w środku + 2 x po 12 miesięcy wkoło
TYP5: napis na środku "NASTĘPNY PRZEGLĄD", na dole lata 15-20, u
góry 12 miesięcy
Naklejki dostarczane są na kartach A5 i w zależności od wielkości
etykiet mieści się następująca ilość kontrolek przeglądów:
ø 10: 143 etykiety na karcie
ø 15: 63 etykiety na karcie
ø 20: 35 etykiet na karcie
ø 25: 20 etykiet na karcie
ø 30: 20 etykiet na karcie
ø 35: 12 etykiet na karcie
ø 40: 12 etykiet na karcie
Do trwałego oznaczenia daty następnego przeglądu stosuje się
kasownik, który wycina otwór w danym miesiącu, czy roku.

