
Zpráva o revizi systému ochrany před bleskem (LPS)
Evidenční číslo revizní zprávy: ...................................

Zahájení revize: .............................................. Podle norem: ..............................................................................................

Ukončení revize: .............................................. ..............................................................................................

..............................................................................................

Revidovaný objekt: ............................................................................................................................................................

Umístění / adresa objektu: ............................................................................................................................................................

Majitel objektu: ............................................................................................................................................................

Objednatel revize: ............................................................................................................................................................

Projekt vypracoval: .................................................................................. Číslo projektu:  .................................................

Montáž LPS provedla firma: .......................................................................... Ev. č. oprávnění:  .................................................

Revizní technik: ...............................................................

Ev. č. osvědčení: .............................................................. Ev. č. oprávnění:  .................................................

Adresa revizního technika: ............................................................................................................................................................

Typ revize: VÝCHOZÍ PRAVIDELNÁ  *)

Předchozí výchozí / pravidelná revize provedena dne: ..........................

Celkový posudek:

V souladu s ČSN EN 62305-3 ed. 2:2012  a s ohledem na použitou třídu LPS je doporučený termín příští revize za ...... roky.

Tato zpráva o revizi má celkem ................  stran z toho příloh: ................................

Počet vyhotovených výtisků: ...... ks

Rozdělovník: výtisk č. 1 ................. revizní technik
výtisk č. 2 ................. objednatel
výtisk č. ..........................................
výtisk č. ..........................................

podpis revizního technika:

Zprávu o revizi v počtu ...... ks jsem převzal dne  ........................... , osobně, poštou, emailem, datovou schránkou,*)

seznámil jsem se s jejím obsahem, beru jej na vědomí

a obsahu jsem rozuměl nade vší pochybnost. podpis objednatele:

———————————
*) Nehodící se škrtněte

Použité měřicí přístroje

Zemní odpory

Odpor pospojování (malé odpory)

Typ přístroje Číslo přístroje Kalibrace platná do
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*) Nehodící se škrtnìte

1. Předmět revize

Součástí revize není: ...............................................................................................................................................................
V době revize nemohlo být revidováno: ..............................................................................................................................

2. Rozsah revize 3. Typ objektu

- vnější ochrana před bleskem *) - průmyslový objekt *)
- vnitřní ochrana před bleskem - pro administrativní účely
- ochrana před statickou elektřinou - pro bytové účely
- uzemnění - s nebezpečím požáru
- ............................................................ - s nebezpečím výbuchu
- ............................................................ - jiný: ...........................................................

4. Povětrnostní podmínky v době revize

5. Okolní zemina

6. Písemné podklady

a) projektová dokumentace

b) dokumentace o určení rizika dle ČSN EN 62305-2 ed. 2:2013

c) protokol o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010

d) další podklady

7. Třída LPS uvedená v dokumentaci: I II III IV   *)

8. Použité typy jímacích soustav: - jímací tyče  *)
- hřebenová soustava
- mřížová soustava
- závěsná lana

9. Svody: - venkovní  *)
- skryté
- náhodné

10. Uspořádání zemnící soustavy: - zemnič typu A  *)
- zemnič typu B

11. Materiál střechy

12. Elektrická a neelektrická zařízení umístěná na střeše

(STA, solární panely, apod.)
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