Protokol o vykonaní pravidelnej (periodickej) revízie
podľa STN 33 1610
elektrického spotrebiča (ďalej ES)
Prevádzkovateľ - používateľ
spotrebiča:

Expertízny inštitút informatiky, s.r.o.
Kočovská 1897/9
91501 Nové Mesto nad Váhom
zastúpený: Ing. Ivan Zenka, konateľ

Celkové hodnotenie:

Vyhovujúci

IČO:
47315075
DIČ/IČ DPH: SK2023809425

Spotrebič ID:

EII-014/14/RF/P

Názov:
Inventárne číslo:
Výrobné číslo:
Kategória:
Pripojenie:
Druh:
Trieda ochrany:
Umiestnenie:

notebook TOSHIBA T110 - 10 X
EII-014/14/RF/P
Evidenčný list ES (protokol) ev. č.: EII-5/2/2014
X9063353W
Počet výtlačkov:
1
STN 33 1610 - Spotrebiče
Rozdeľovník:
1x používateľ
Vidlicou 230V
**Perióda revízie ES:
24 mesiacov
Prenosný (do 18 kg)
**Perióda kontroly ES: 6 mesiacov
III a I
*Skupina: E
Dĺžka šnúry:
2m
DPZO PK

Použité prístroje a platnosť kalibrácie:
Illko REVEX profi II
Výrobné číslo:
Dalšie prístroje/prípravky:

Vizuálna prehliadka/kontrola:
Skúška chodu a vyhodnotenie stavu:
Meranie:
Odpor PE obvodu
Izolačný odpor
Prúd tečúci ochranným vodičom
Rozdielový prúd
Dotykový prúd (priama metóda)
Dotykový prúd (rozdielová metóda)
Náhradný unikajúci prúd

150158

Číslo kalibrácie:

Z1199B

Platnosť do:

17.8.2018

Vykonaná s výsledkom - vyhovujúci/dobrý stav
Vykonaná s výsledkom - vyhovujúci/dobrý stav
Vykonané s výsledkom - vyhovujúci
Rpe200mA:
RisoM-AC:
IdirEq:
IdifEq:
IdirTouch:
IdifTouch:
IaltEq:

0,140 Ω
MΩ
0,052 mA
0,057 mA
0,054 mA
mA
0,086 mA

RisoM-AC250:
inverzná:
inverzná:
inverzná:
inverzná:

>100,0 MΩ
0,054 mA
0,054 mA
mA
mA

Revízia - súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, skúšaním a meraním zisťuje ich stav z hľadiska bezpečnosti (môže vykonať prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až § 24 vyhl. č. 508/2009 Z. z.,
okrem revízie pevne pripojených spotrebičov, ktorú môže vykonať len osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 24 vyhl. č. 508/2009 Z. z.). Kontrola - činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a odskúšaním zisťuje ich bezpečný stav (chod
zariadenia), najmä po mechanickej a elektrickej stránke (môže vykonať prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 20 až § 24 vyhl. č. 508/2009 Z. z.).
*Skupina - rozdelenie elektrických spotrebičov podľa používania do skupín je uvedené v čl. 4 STN 33 1610. Zaradenie spotrebiča do skupiny používania zároveň určuje lehoty (**periódu) pre vykonávanie pravidelných kontrol a revízií
(Tabuľka 1 STN 33 1610). V prípade zmeny zaradenia spotrebiča do skupiny používania, je NEVYHNUTNÉ zároveň v súlade s normou STN 33 1610 upraviť aj jeho lehoty (**periódu) vykonávania kontrol a revízií (lehoty nasledovnej
kontroly, alebo revízie uvedené v tomto protokole sa v takom prípade stávajú NEPLATNÉ).

Výsledok revízie:

Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM JE SPOTREBIČ BEZ
NEDOSTATKOV A JE SCHOPNÝ BEZPEČNEJ PREVÁDZKY
Zistený nedostatok/poznámka:

súprava ES pozostáva z častí: 1. prenosný osobný počítač - trieda ochrany III
(SELV), 2. napájací zdroj (nabíjačka) - trieda ochrany I.

Revízia bola vykonaná dňa:
7. 3. 2016
Termín nasledovnej revízie je najneskôr do:
03/2018
Dodávateľ: Expertízny inštitút informatiky, s.r.o.

(ak je určený len mesiac a rok, uvažuje sa ako termín najneskôr posledný deň
v určenom mesiaci; termín platí len pre aktuálne zaradenie ES do *skupiny)

Revíziu vykonal a ***protokol vystavil technik:

Ev. číslo oprávnenia: 177/1/2014-EZ-S,O(OU,R,M)-E2-A

Kočovská 1897/9
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 47315075

DIČ/IČ DPH: SK2023809425

Web: http://www.eii.sk

So stavom spotrebiča bol používateľ/prevádzkovateľ
oboznámený dňa:

Podpis používateľa/prevádzkovateľa:

Radoslav Feďo
Evidenčné číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
508/124/818 (§ 22)
(vyhl. č. 508/2009 Z. z.):

Telefón:
Email:

+421905255633
fedo.radoslav@eii.sk

prvopis protokolu
duplikát protokolu

Pečiatka dodávateľa a podpis technika:

***protokol - je písomným dokladom vydaným podľa čl. 7 STN 33 1610 o vykonanej revízii elektrického spotrebiča.
Tlač: 7. 8. 2016 19:09:43 (tlačivo protokolu verzia: 1.33RF; program ILLKO Studio, www.illko.cz)
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