
450.26r20ú

Mí51o Íevjze:

obiednavatel í€vize:

Revizní teď|nik:

Revize proyédena dne:

zpÍáva o .evizi vyho|ovola dne:

ce|koyý posud€k

Počet stfan:
Počet pň'|oh:

Počet vyhotovení:

VýcHozÍ ZPRÁVA o REVlz|
er.ErrntcxÉuo zeŘízeuÍ

DLE ČsN 33 15oo

Boženy NěmcÁvé' Hostivico
Býová vý*avba ZAHRADA tl - býový dům "G" - bý ř'1

ELMo sďloř spol' s r. o.
ldachová 3, 4'0 02 Lovosice

|ulaÍcei M€{ayer
Lhotka ďL í3' 4í0 02 Lovosi.e
evidenční čís|o: í737l5/02/R.Éz.EzA

1.10.2006

3-í0.2006

Elektn.cké zaiÍzení ie sáopné bezp€čného a spoteh|ivého
p'ovoal d'e ěsN 33 Í5oo po sp|nění "E)áVĚR".
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_'xarchiv reviznÍho tect}Íika

f*vct'''.-
=š n,.'-,.'|,o"=* 

-o'-

* '':;j]':ř..:::h.i,,
\-/- i:i /

p@is An'úno lecňnt|(a



-

Mislo íevize:

Vyprácoval:

Á) PRoHLÍDKA zAŘizENí|
Rozsah rcvize:

zdroj el. eneÍgié:

Napěťová sous1ava:

ochr.Íra přéd nebezpečný'n
dotykov'ým napětírn:

Téchnická dokumeítace:

siručný technichý popis:

BoŽeny Němcové, HoŠivíce - býový dům "G'

Marcel Metaye| €v.č.Í737 l5IozR.Ez.Ezl A
Lhotka n/L 13,4í0 02 Lovosice

450'26l2oú

db čsN 33 í5oo a
ČsN 33 2ooos61

Předmětem této Í€vizeje e|eKíoinsta|ace byfu, býového domu .G.
ZAHRADA ||, Božény Němcové, Hostivice'

Disttibuční .ozvodná síť čEz.

3x400V/230V Tl,J-c-s, SOHZ

-samočinným odpojením od zdoe

Az E|eklfopmiekce s.ro.. lng Zdeněk Hanáček, lng VlgdÍmír Veták'
zakázka čís|o 001 '

E|ekboinsts|ace je provedena v utěsněné soustavě ksbély CYKY'
kabely jsou u|oženy pod omÍtkou. Přívod pro bý je 5 é|ektÍoměío.
vého rozvaděč€ na daném pátře.

Popis zařízen' lzo|ační odpoÍ Im@ance smyčky
M ohmů ohmů

B)MĚŘENí:

H|8vni vypínač přívodu
svodič CH'NT NU6lI
Jistič CH|NT 16A/3f kabé| CYKY 5oe'5
Vývod spo'ák
Jisrič CH|NT 16411Í REZERVA
Jistič oH|NT íoÁlíf REz ERVA
Jiýič CHINT 10A.t1f kabe| cYKí 3cx1,5
zvonék a veírti|átor
Rozvaděč 2 p|aďový ELcoN 16mod. ďodba:
ffi
svělIa
Jistič GH|NT ,Í6ÁJ1 f kab€l oYKY 3cp,5
zásuvky pokoi
Jis1ič oHINT 16A"/1f kabe| oYKY 3cx2.5
zásuvky pokoj
Jist'č CH|NT 16Á'/íf kabe| CYKY 3c}2,5
záswky kuchyňská linka
Jis{ič cH|NÍ 'í 6A/íf kabel CYKY 3c)a,5
zásuvka myóka

6x500

6x500

500

500

500

500

500

500

3x0,5

3x0,77

0,89

í ' í5

1 ,15

1 ,1

0'8í
chíánič cHlNT 25A'/0,03A/1Í (|Í. 2E,5mA, Ud - 0,05\4 .vývody v lornto rozvgděči oznmačené :
Jistič cHlNT 10A/1f kabeÍ CYKY 3cx1,5
svět|8 koupe|na 5oo í.5
Jidič CH|NT 16A/1f kab€| CYKY 3c)a,5
zásuvka pfačkg
Jislič CH|NT í6Alíf kabe| oYKY 3c}2'5
zásuvky koupe|na

0.86500

500

Bqz]aděč 1 plagový ELcoN 16mod. chodba:
Vypín8č cHlNT 25ÁJ3Í kabe| CYKY 4Bx1o

írana 'í



7
/ MístoÍevize:

VypÍacova|:

45G26/2006

d|e ČsN 33 15oo á
ČsN 33 2ooos{1

BoŽeny Němcové, Hoíivicé. býový dům 'G"

MaÍcé| Metayer ev'č' 1 737l5l02|R-Ez-EzIA
Lhotka n/L 1 3, r{1 0 02 Lovosice

c)zKouŠENi:
za řízení bylo funkčně odzkoušeno a by|a ověfuna celistvost iédnot|i\r'ých okruhů. Funkčně by'y
odzkouŠeny všechny jis{ící s spínací prvky.

D)CELKoVý PoSUDEK:
Revize by|a provedena dle ČsN 33 1 5oo

|mpedance smyčky a izo|ačnt saw odpovídaií ve všech přpadéch čsN 33 moo.4.41
ochíaía před nebozpečným dotykovým nap.ětím:
Živých částí: _kýím a izo|ací ďe čsN 33 2ofiM.4J
Nežívých čÉs{i: -samodnným odpoiénim od zdíoje, proudovým chíánič€m a

pospojováním dle čsN 33 2@(H.41
-naměňBná hodoota přechodového odpoÍu ochraÍného vodiče
neDřesáh|a 0.'í otmů

-vybavovací fozdíIové proldy (|r) pÍoudových chÍáničů á dotykové
napětí (Ud) vyhovljí ČsN 33 2ooo.4.4í

Jišění a dirnenzování vodi&l odpovíd.á esN 33 20004-,fi} a ČsN 33 2o0o-}523, barovné Žnačení
odpovídá ČsN 34 0'|65.

E)zÁVĚRj
ProtoŽe nenídokončeno z8síťování objeKů by|a impedance smyč&y měřena přes p.ovizlomí

přívod; k|eÚ by| napojený v míslě napojení staveništních rozýaděčó. PÍoto je nutné po dokoíčení
zasíťování a napoiení př'vodů nové pfuměření impe{anoi smy*y'

PouŽité měříď ď|st'oje: Měfuní izo|ačních a přechodových odpoíů přiýoém:
EURoTEST 61557 v.č.13038922

Měření impedgnce smyč*y plíšoem:
EURoTEST 6í557 v-č-í3038922

strana 2



450-27tm@

yýcHozí ZPRÁVA o REV|ZI
ELEKIRrcKÉHo zAŘízENí

DLE ČsN 33 15oo

BoŽeny Němcové, Hostivioe
Bytová výslávbá ZAHMDA ll - býový dům "G". byt č.2

Misto řevizé:

objednavďel íevize:

R€Vizní lechnik:

Revize povedena dnei

zpráYa o Íevii vyho|ovena dne:

celkový posudek:

ELMo schoř spo|- s r. o.
Machov8 3, 4Í0 02 Lovosice

MaÍcel MelayeÍ
Lhotka n/L í3, .íí0 02 LovGice
evidénční čís|b: 1 737l5l02lR.Ez.É2l A

'1.í 0'2006

3.10.2006

E|eKrické zařízení je schopÍé bezp€čněho a spolehlivého
pmvozu dle čsN 33 1 5oo po splnění E}Z/{VĚR".

_2xobjednavaŤel
-1xar6hiv ÍBvizního toď|nika

Počet ýran:
Poče{ příloh:

Počet vyhotovení:

Po4a; .ev'zťho t€crnjkd



-

./ uí"1o,",l....

Wpracoval:

Boženy Němcové, Hostivice - býový dům "G"

Mar.e| Metayer ev'č.'737 I5lo2R'.Ez.E2JA
Lhotka n/L 13,410 02 Lovosice

450-27t20c6

d|e ČsN 33 í5oo a
ČsN 33 2000.6ó1

A) PRoHLIDKA zAŘízENí:
Rozsah fevize: Předmělem téio revize ie eloktroinsta|ace b)/ttt, býového domu "G"

ZAHRADA ||' BoŽeny Němcové, Hoíivice'

zdroj e|. enérgie;

Napěťová sous{ava:

Dist.ibuční rozvodná siťčEŽ.

3x400V/230V TN-C-S, 50Hz

ochrana před nebeŽpéčným
dotykov.ým napětim: -samočinným odpojením od zdroje

Technická dokumentace:

st.uČný lechnichý popis:

Az Elekfropro.iekce s.r.o.' ,ng zdeněk Hanáček, lng V'ad'míÍVe|ák,
zakázka čís|o 001'

Eleklroinstálace je Fovedena v úěsněné soustavě kabely CYKY'
kabe|y jsou u|oženy pod omítkou. PříVod pro bý ie s elektroméro.
Vého íozvaděče na daném oatře.

Popis zařízení |zoláční odpoÍ |mp€dance smyčky
M ohmů ohrnů

B)MĚŘENÍ:

Rozvaděč 1 p|asovÝ ELcoN í6mod' chodba:
ffi
Hlavní vypínač přivodu
svodič CH'NT NUs||
Jistič cHlNT 16A'/3f kabel GYKY 5cx2,5
Vývod spo.ák
Jistič cHtNT ,16N1í REZERVA
Jistič cHlNT .' 0A'l' f REZERVA
Jis1ič cHlNT 10A'/1f kabel oYKY 3cí '5
zvonek a veítiláto'

světla
Jistič CH|NT 16A'/1Í kabé| CYKY 3cx2,5
zásuvky pokoj
Jistič oH|NT 18AJí f kabe| cYKý 3c)2,5
zásuvky pokoi
Jistič cHlNT 16fu1f kabe| cYKý 3c}2,5
zásuvky kuchyňská linka
Jistič CH|NT 16A/lí kabe| oYKY 3cx2,5
zásuvka myčka
chÍánič CH|NT 25M}.03AnÍ (|r. 28mA, |.Jd - o,o5\4
Jjstíč cHlNT 10Al1f kab€l CYKY 3cx1,5
svétJa koupelna
Jístič cHlNÍ 16A/1f kabel oYKY 3c}2,5
zásuvka píačka
Ji$ič CHÍNT 'Í6A/1f kabel oYKY 3cx2.5
Zásuvky kolpe|ía

6x500

6x500

500

500

500

500

3x0,5

3x0,77

0,89

1 ,16

í ' 15

500 1,1

500 0,81
'vývody v tomto rozvaděči oznmáčené : _*

500 1,5

0,86500

500

strana 1



|\íísto réVize:

Vypracoval:

450-2712006

d|e ČsN 33 1500 a
ČsN 33 200&&61

Božény Němcové, Hostivice. bytový dům "G.

Mar6e| MetayeÍ ev.č-í737 lslolR-Ez.E2l A
Lhotka n/L 13,410 02 Lovosice

z|Wcn cáíl:
Než'\.ých čáďí:

c)zKoUŠENil
zgřízéňí by|o funkčně odzkoušeno a byla ověřena ce|istvos{ jednot|ivých okfuhů' Fuíkčně byly
odzkoušeny všechny jistící a spínací pNky.

D)oELKoVÝ PoSUDEK:
Revi7e byla provedena dle ČsN 33 1500

|mpédánce smyčky a izo|ační sevy odpovidaji ve všech pňpadech ČsN 33 2ooo-4-,l1
ochrana před nebezpéóným dotykovým napělím:

-kýím a izo|ací d|e čsN 33 20004.41
-samočinným odpojením od zdíoié, pÍoudovým ch'.iáničem a
pospojováním d|e ČsN 33 2@0.{-4.1

-naměřená hodnotg přéc}todového odpo.rr och.anného vodíčé
nepřesáhla 0.1 ohmů

-Vybavovací rozdí|ové poudy (lí) proudových ch.áničů a dotykové
napetí (Ud) vyhovu,ii ČsN 33 2oo0.4.41

JiŠ{ění a dimenzování vodičů ďpovídá čsN 33 á0&4.43 á čsN 33 2ooo.í523, ba.evné značení
odoovídá ČsN 34 0165.

RáVĚR:
Píotože není dokončeno zasíťování obiektů byla impďance smyčky měňena přes pmvízomí

přívod' kÍéÚ byl napojený v míslě napojení s{aveniíních Íozvaděčů. P.oto je nutné po dokončéní
zasíťování a napoiení přívodů nové přeměfuní imp€dancí smyčky'

Použité měřiď pí|s{'oje: Měření izoláěÍ|íď a pfuchodový* odpoÍů příslfojem:
EURoTEST 61557 v'č'1 3038922

Měření impedance smyčky přM'o,iem:
EURoTEST 6Í557 v.č''| 3038922

s,trana 2



45(L28r2008

Místo revizo:

obiednavate| íevizei

Revizní technik

Revize provedena dne:

zp.áva o 'evizi whotoveřra dne:

ce|kový posudek:

1.10.2006

3.10.2006

Elektíické zaňzeníje schopné bezp€čÍ}ého a spoteh|ivého
pÍovozu ďe ěsN 33 15oo po sp|nění 'E)zÁvĚR".

VÍcHozíZPRÁVA o REV|Z|
ELEKfRlclGHo zAŘÍzENí

oLE ČsN 33 15oo

Bož€ny Němcové, Hoslivice
Bytová Výs{avba ZAHFIADA l| - bylový dům -G" - bý č.3

ELMo s€hoř spo|. s Í. o'
Machova 3, 4í0 02 Lovosice

Marcel Metayer
Lhotka ÍýL Í3, 410 02 Lovo6ice
evidenčoí číslo: 1 7375/02R.Ez-e2! A

_2xobiednavatel
-íxaÍď|ív Íevizního technika

Počel s{.án:
Počét pň|oh:

Počet vyhotovení:

RevizíIízprávu pňeÝe €|(a) d'e : -.-- ' .. ' . ' . .-...... ' . ........ '2006
,;., , ,", ,;; . .-  

.- ,". . . ,

(.v
p@is €{znfto bchnika



Místo révize:

VypracovaÍ:

A) PRoHLíDM zAŘizENí:
Rozsah íevíze:

zdíoj el. energie;

Napěťová sous1ava:

ochÍana pfud nebezpečným
dotykovým napětím:

Techniďá dokumeíItace:

stru&tý téchni.ký popis:

Boženy Němcové, Hoďvice - bytový dům "G"

Ma.cel Mďayer ev'č.1737 l5ld2!R-FŽ-Ez A
Lhotka nll 13,410 02 Lovosice

450-24t20c6

ďe čsN 33 '500 a
ČsN 33 20006-61

Předmětem této íevize je e|ektÍoinslalac€ býu, býového domu 'G"

ZAHMDA ||, BoŽeny Němcové' Hostivice.

Díí'ibuční Íozvodná síť ČEz.

3x400V/230V TN-C'S, 50Hz

-samočinným odpojením od zdíoje

Az E|eK'opfoiekce 5.r'o., lng ZdeÍěk Hanáček, |ng Vladimíí Velák'
zakázka čís|o p01.

EleKroinía|ace ie provedena v děsněné soustavě kabely CYKY'
kabe|y isou u|oŽeny pod omítkou. Přivod pÍo bý je s elektfoměro'
vého 'ozvaděče na daném patře'

B)MĚŘENí: Popis zařízení |zolační odpoÍ |mpedance smyčky
M ohmů ohmů

H|avni vypinač přívodu
svodič cHlNT NU$||
Jistič cHlNT 16A/3f kabe| cYl(Y 5cx25
Wvod sporák
Jistiě oH|NT 16A'/'f REZERVA
Jistič oH|NT í0Alíf REZERVA
J'stió cHlNT 10Al1f kabel eYKý 3cx1'5
zvonek a venti|átor
Rozvaděč 2 p|astový ELcoN í6mod. chodba:
Jistíč CH|NT 1oÁ/1í kabel oYKY 3cx1'5
světla
Jis1ič cH|NT 16l./lí kabe| CYKY 3cx2.5
zásuvky poko'i
Jís1ič CH|NT í6A/1í kabol oYKY 3c}2'5
zá9rvky pokoj
Ji*ič cHlNT í64,/1f kabe| oYKY 3cx2.5
zásuvky kuchyňská'inka
Jííič oH|NT 16A.í1f kab€| oYKY 3cx2'5
zásuvká myčka
chÉnič oH|NT 25Alo,o3Al1f (lÍ - 28,5mA, Ud - 0,05V) ,\'ývody v tomto ÍozYaděči oznmačené : -*

6x500

6x500

500

500

500

500

3x0,5

3x0,77

0,89

1 ,15

1 ,15

1 ,12

0,81

500

500

Jiďič CH|NT J0Á./1Í kabe| CYKY 3cxÍ '5
svět|a koupe|na
Jííič cHlNT Í6Al1f kabel oYKY 3Óe'5
zásuvka pračka
Jislič CH|NT 16Al1f kab€| CYKY 3Óá'5
zásuvky koupelng

0,86

0,87

Rozvadéč 1 p|astovi ELcoN 16mod. chodba:
Vypínač cH|NT 25Al3Í kabe| CYKY 4Bx'Í0

strana í



Mís{o řévizé:

c)ZKoUŠENí:
zař|zení bylo funkčně odzkoušeno a by|a ověřena c€|istvostjednoÍlívých okruhů' Funkčňě byly
odzkoušeny všeďny jis{ící a spinaď pfvky'

D)TELKOVY POSUDEK:
Revize byla provédéna d'e ČsN 33 í5oo

|mpedancé smyčky a izo|ační stavy odpovídaií ve Všech případech ČsN 33 2ooo.4.41
ochía.a před nebezpečným do|ykoýým napěÍím:
Zvýď čás{í: -krýlm a izo|ací ďe čsN 33 2ooo.4.4'|

Vypracoval:

NeŽivých čésÍi:

Použité měřící přístÍo,i6:

450"28/20(E

d|e ČsN 33 í5oo á
ČsN 33 2000-641

BožeÍly Němcové, Hos{ivice . bytový dům "G"

MaÍcel Metayer ev.ó.Í737 lsIozR-EzE2| A
Lhotka n'/L 13,4í0 02 Lovosicé

Měření izolaóních a pieďlodových odpoÍů přístrojem:
EURoTEST 6í557 v.č.í30ea922

Měření imp€dance smyč*y příslrojem:
EURoÍÉsT 61 557 v'č.1 3036922

.samÓčinným odpoiením od zdfoje, píoldovým ď|íáničem a
pospojováním d|e ČsN 33 200G.{.4í

-naměřená hodnota přechodového odpo.u ochranného vodiče
neořesáh|a 0.1 ohmů

-VybavovacÍ íozdí|ové proudy (l' pÍoudových chÍán'čů a do6'kové
napělí (Ud) vyhovljí ČsN 33 200G+41

Ji&ění a ďmenzování vodiěů odpovídá čsN 33 2o(s4.43 a ČsN 33 200&5-523, ba.evné značoní
odpovídá csN 34 0165.

E)zÁVĚR:
PIotože nenidokončeno zasffováÍí objektů byla irrpedancé smyčky měřeÍa přes provizomí

přívod, kteÍý by{ napoiený v místě napojení s1aveniíních .ozvaděčů. Ptoto je nutně po dokÓnčení
zasíťování a napojení pňVodů nové přeměňeni impedancí síÍryčky'

íraÍa 2



45G29t2@6

Místo Íevize:

objednavat€l révize:

Revizni technik:

\|ÍcHozí ZPRÁVA o REV|Z|
ELEKTRlcKÉHo zAŘizENÍ

DLE ČsN 33 1500

Boženy Němcové' Hoíivic€
Bytová výs.avba ZAHMDA ll . bytoyý dům "G" - M č'4

ELMo schoř spol. s í. o.
Machova 3, 4í0 02 Lovosice

Mar,e| MetayeÍ
Lhotka n/L í3, .*ío 02 Lovosice
evidenční číslo: 1 737,/5/02lR.Éz-EzÁ

1.í0.2006

3.102)06

E|eKÍické zařízení je s{'|opné b€zp€čného a spo|eh|ivého
provozu db ČsN 33 15oo po splnění E}ZÁVĚR'.

_2(obie/navatel
')€Íchiv .evizního téchnika

RevŽe pÍov€dena dne:

zpráva o revizi vyhotoYena dne:

celkový posudek:

Počet stran:
Počét přítoh:

Počet Whotovení:

Révizní zpÍávu pbvzat(a} dne : .......... '- -...- '  ' . ......... '2006
=š '.,""',nn.r'.=* ?
* ev. e c-.--.-rr i i"v1 7 37 l 5 l B2 1 R.Éz'Ě2! ^ s)

po4is rcv'aiĚo bclÚtiká
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Bože.ly Němcové. Hostivice . býový dům ''G.'

Mafcel Metayeí ev'č'í737 l5l02|R-Ez.EzA
Lhotka n/L 13, 410 02 Lovosice

A) PRoHLíDKA ZAŘíZÉNI:
Rozsah revize: Předmělem této revize je é|ektroinýa|ace bytu,

ZAHRADA ll. Boženy Němcové, Hostivice.

Místo Íevize:

Vypracoval:

zdroj e|. eneÍgie:

Napěťová sous{ava:

Technická dokumentáce:

StrÚčný technický popis:

450-29t2006

d|e ČsN 33 1500 a
ČsN 33 2ooo-s6í

býového domu 'G.

Dis{íibuční rozvodná síť ÓEz.

3x400V/230V TN-C-S, 50Hz

ochrana přéd nebezpečným
dotykovým napétím: -samočinným odpojeí!ím od zdroje

Az Elekt.op|oiekce s'r'o., Ing zdeněk Hanáček' |n9 ViadimííVelák,
zakázka čís|o 001.

E|ektroinsta|ace jé píovedena v utěsněné soustavě kabe|y CYKY,
kab€|y jsou u|oŽeny pod omílkou. Pí|vod pÍo bý je s eléktíoměío-
vého íozvaděče na daném patře'

Popis zaňzení Izo|ační odpor |mpedance smyčky
M ohmů ohmů

B)MĚŘENí:

Rozvaděč í plastový ELcoN 16mod. chodba:
Vypínač cHlNT 25Á'l3f kabe| cYKY 4Bx1 0
Hlavní vypínač přívodu
svodič CHINT NU6.||
JistiÓ cHlNT 16A/3Í kabel CYKY 5cx2'5
Vývod sporák
Jistič cHlNT 16fu1Í REZERVA
Jistič CH|NI 10Á'/1f REZERVA
Jistič cHlNT 10Al1f kabel oYKY 3cx1'5
zvonek a venli|átoí

6x500

6x500

500

500

3x0,53

3x0,77

0,9

sVětía
Jislič CH|NT í6A/í f kabe| cYKý 3c2'5
zásuvky pokoj
Jistič CH|NT 16A'/1J kabel CYKY 3cx2'5
zásuvky pokoj
Jistič cHlNT 16fu1Í kabe|CYKY 3cx2.5
zá suvky kuchyňská linka
Jislič cHlNT 16fu1 f kab€l cYKý 3cx2'5
Zásuvka myčka
chÍánič cHlNT 25Al0,03A./1f (|r. 28,5mA' Ud - 0'05y,
Jistič CH|NT 10ÁJíf kabel CYKY 3cxí '5
svět|a koupe|na
Jiýič cH|NT 16Afií kabe| oYKY 3cx2'5
zásuvka pÍačka
Jis1ič cHlNT í6Afif kabel GYKY 3cx2'5
zásuvky koupéIna

500 '1,16

500 1,15

500 1,15

500 0,81
,vývody V tomto Íozvaděči oznmačené : -*

500 1,5

500 0,88
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/; Místo révize|

Vypracoval:

450-2912006

dle ČsN 33 1500 a
ČsN 33 2000$61

BoŽeny Němcové, Hostivice. býový dům "G"

Márce| Metayer eV'č.1 737 l 5lo2!R-Ez-EaA
Lhotka n/L 13, 410 02 Lovosice

c)zKouŠENi:
z;řÍzení by|o funkčně odzkoušeno a by|a ověřena ce|istvost iednol|ivých okruhů. FL|nkčně by|y
odzkoušény Všechny jistící a spína6í pNky-

D)CELKoVí PoSUDEK]
Revize byta provedena dte ČsN 33 í500

|mpedance smyčky a izolač í staw odpovídaií ve vŠech přÍpad€ch ČsN 33 2000.4-41
ochíana před nebezpečnýÍn dotykoYým napětíín:
Živých částí: _kÍýím á izo|ací d|e ČsN 33 2000.4.41
t.teiivych čásÍ: .samočinným odpojením od zd.oje, pÍoudovým chíáničém a

pospoiováním d|e oSN 33 2000'4'11
-naměřená hodnota přechodového odporu ochÍanného vodiče

nepfusáh|a 0,1 ohmů
_vybavovací íozdí|ové p.oudy (lí) proudových chráničů a dotykové
íápělí (ud) vyhovuií ČsN 33 200É4í

Jišění a dimenzování vodičů odpovídá čsN 33 2ooG+€ a čsN 33 200G5-523, ba.evné značení
odpovídá ČsN 34 0165.

oávĚn:
ProloŽe nenídokončeno zasíÍování obiektů by|a impedaí@ smyčky měřens přes pÍovizomi

přívod, Kerý by| napojený v míýě napojeítí slaveniš{ních Íozvaděčů. PÍoto,ie nutné po dokončení
zasíťování a napojení pňvodů nové přeměřéní impedancí smyóky.

Použité měřící při*Íoje: Měření izolačnich a přechodoÝýď odpoÍů přís{íojem:
EÚRoTEST 61557 v.Ó' í3038922

Měření impedance smyčky přístÍojeÍn:
EuRoTEsT 61557 V'č.J3038922

stíana 2



4s0-30/2006

Revize pÍov€deÍa dne:

zpráva o í€víá vyhotovena dn€:

celkový pos|-'dek

Počel shán:
Pďcet piÍloh:

Počet whotovení:

Místo Íevize:

objednavate| í€yiz€:

Revizní toďnik

uÍcHozíZPRÁVA o REV|Z|
ELEKTRIcKÉHo zAŘízENí

DLE ČsN 33 1500

BoŽeny Němcové, Hoďivice
Bytová Úíavba ZAHRADA ll - bltový dům .G' . bý ě.5

ELMo schoř spol. s r o.
Machora 3, 41O 02 Lovosice

MaÍce| M€taye'
Lho{ka ďL í3. 410 02 Lovosice
evidenční iís|o: 17375/0zR-Ez.EzA

1.10.2006

3'í0'20{b

E|eKrické záňzení je schopÍé bezp€&ého á spolehlivého
pfovozu d|e ČsN 33 1 5o0 po sptnění "E)Z{VĚR".

_2xobjeinavaiel
-íxarchiv tEvizního teď|nika



Místo .evize:

VypEcovál:

A) PRoHLÍDKA zAŘízENí:
Rozssh revíze:

zdíoi e|' energie:

Napěťová soustava:

ochrána před nebezpéčným
dotykoýýín napétím:

Technická C'okumentace:

stručný technický popis:

Boženy Němcové, Hos1ivic€ . býový dům "G"

MaÍce' Meta!'er ev.č'1737 l sIa2lŘEz-EzrA
Lhotka n/L 13,410 02 Lovosice

450'30/2006

ďe ČsN 33 í5oo a
ČsN 33 2000-6-61

B)MĚŘENí:

H|avní vypínač pívodu
svodič CH'NT NU6.|l
Jiíič CH|NT 16A/3f kabel CYKY 5cx2'5
Vývod spofiik
Jiďč cHtNT 16A11Í REZERVA
Jistič cHlNT 1 0A/1 Í REZERVA
Jiďč cHlNT 10A/.1f kabet cYK{ 3cx1,5
zvonek a venti|átor
toŽVáděč 2 p|ásový ELcoN 16mod' chodbaI
ffi
svěÍlá
Jštič CH|NT 10Á'4f kabel oYKY 3cx1,5
svět|a kuchyšká |inka
Jistič oH|NT í6AJ1f kabe| CYKY 3cx2,5
zásuvky pokoj
Jis{ič CH|NT 16Á"/1f kabel cYt(Y 3cx2,5
Zásuvky pokoj
Jistič oH|NT 1 6A/'l f kabe| cYKý 3c)e'5
zástrvky pokoí
Jiďič c|.||NT 16Á'/íf kabe| CYKY 3cx2,5
zásuvky kuchyňská linka
Jistič CH|NT í6A11 f kabel CYKY 3c)€,5
zásuvka myčká
chránič CH|NT 2sÁ'lo,o3A"fif ('r. 28mA, Ud - o,o7v)
Jíšjč oH|NT íoÁlíf kgbe| CYKY 3cxÍ,5
svět|a koupe|ís
Jistiě CHINT Í6Alíf kabel CYKY 3cx2,5
ásuvlG pračka
Jistič cHlNT 'í6Á,ííí kabe| CYKY 3c}2'5
Zásuvky koupelna

Pfudmětem této íevize je elektroinsÍalare Mu, býového domu .G"
ZAHMDA Il' Boženy Němcové' Hostivice'

Dís1ribuční rozvodná síť ÓĚz.

3x400V/230V TN-C-S, 50Hz

_samočinným odpojením od zd.oje

Az Elektfoprojekcé s.í.o,, |ng zdeněk Hanáček' |ng \4adimír Veiák,
zakázka čís|o 001 .

E|ektroinsta'ace je povedena v utěsněné soustavě kabeÍy GYKY'
kabe|y jsou u|oženy pod omítkou. PříVod pro byt je s é|eKroměro.
vého íozvaděče na daném pátře'

Popis zařizení lmp€dance smyčky
ohmů

3x0,56

3x0,86

0,91

|zo|ačni odpoÍ
M ohmů

6x500

6x500

500

500

500

500

500

500

1 ,19

0,85500
,výYody v lomto rozvaděči oznmačéné : -*

50o í,5

Rozvadéč 1 p|aýo\.ý ELcoN 16mod. chodba:
vypinae cntrut zwTítábercvxv7Bit o-

0,94
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/ Místo

c)zKouŠENí:
zařÍzen.í bylo funkčně odzkoušeno a by|a ověřena ce'isvost jednotli\.ých oknjhů- Funkčně byly
odzkoušeny všechny.iistíď a spínací pNky.

D)cELKo\.ý PosUDĚK:
Revize byla pmvedena d|e ČsN 33 15oo

|mpedánce smyěky a izolační stavy odpovídají ve všech případech čsN 33 2oo0-4-41
oďt.ana před nebezpéčnýín dob.kovlim napětím:
Zivých čáŠí: .krytím a izo|ací d|e ČsN 33 2o0o.4-41

revize:

Vyprecoval:

NéŽivých čÉstíj

PouŽÍté měřící přMÍqie:

Boženy Němcové, Hoslivicé - byový dům 'G.

MaÍcel Metayer ev 'č' 1737l5/02JR'Ez.E2tA
Lhotka n/L í3, 410 02 Lovosice

Měření izolačních a pňechodových odporů pííoem:
EuRoTEsT 6í 557 V.č''i 3038922

Měfu .tí impedance smyč|g přístío,jem:

454-30t2006

d|e ČsN 33 15o0 a
ČsN 33 2000-&61

_samočinným odpojením od zdíojé, proudovým chráničem a
pospojováním d|e ČsN 33 2ooo.4.41

-í}aměřená hodnďa přechodového odpoÍu ochÍanného vodič€
nepřesáhla 0.1 ohmů

_vybavovací rozdÍlové proudy (I.) proudov'ich chíáničů a dotykovó
napětí (Ud) Whovuií ČsN 33 2ooG,|.41

Jišění a ďmenzování vodičů odpovídá ČsN 33 2oo0.4-43 a čsN 33 2ooo'5-523, ba.évné značení
odDovídá csN 34 0J65'

E)áVĚR:
PÍo{ožé není dokončeno zasÍťování obiektů byla irnpďance smyčky měřena přes provizomí

přív.od. Kéfý by| napojený V místě napojení staveniš1ních Íozvaděóů- Píoto jé ndn; po dokončení
zasíťování a napojení přtvodů nové přeměření impedancí smyčky.

EURoTEST 6í557 V'č'13038922 
/. 

:::i'.,.:..:::.
/r
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45G3í/2006

Revize pÍovedena dne:

zpÍáva o revizi vyhotÓvefia dne:

celkoliý posudek:

Místo Íevize:

Objednavatel .evize:

Revizní technik

Počet st.aí|:
Počet přÍ|oh:

Počet vyhotovení:

VÍcHozí ZPRÁVA o REV|Z|
ELEKTRlcKÉHo zAŘÍZENí

DLE ČsN 33 15oo

BoŽeny Němcové, Hos{ivico
Bytová výsÍavba ZAHMDÁ || - bytový dům "G" - bý č.6

ELMo schoř spol. s r. o.
Maďbva 3' 4í0 02 Lovosice

Ma.cel Metayér
Lhotka n/L 13, 4í0 02 Lovosicé
evidenční čís|o: í 737l5/02JR-Ez.EzA

1.10.2006

3.ío.2006

E|eKrické zařízení jo schopné bezpečného a spolehtivého
pÍovozu dle čsN 33 15oo po sp|nění.'EEÁIÉR".

_Aobjednavatel
_ÍxáÍchiv revizního technika

3
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Místo.evize:

Vypracoval:

A) PRoHLíDM ZAŘíZENí:
Rozsah révize:

zdroj el' eneígie:

Napěťová souslava:

och.ana před nebezpečným
dotykovým napělím:

Technická dokumentace:

sÍručný téchnický polis:

B)MĚŘENí:

BoŽeny Němcové, Hosiiv.ce . býový dům .G"

Marce| MáayeÍ ev'č' í 737|5I02JR.EZ.E2JA
Lhotka rýL 13,410 02 Lovosice

45G31/2006

dle ČsN 33 '' 5oo a
ČsN 33 2000'$61

Předmětem léto íevize je elekl|oíns1alace bytu, býového domu 'G"
ZAHRADA ||. Boženy Němcové, Hos1jvice'

Distíibuóní Íozvodná síť ČEz.

3x400Vl230V TN4€' 50Hz

-samočinným odpoiením od zdroie

Az EléktÍopíojekce s.í.o'. |ng zdeněk Ha'áček' lí|g V|adimír Ve|ák,
zakázka čí5|o 001 .

E|ektÍoínslalace je prcvedena v Utěsněné soustavě kabety oYKY,
kabe|y isou u|oŽeny pod omÍtko!, Přívod pro bý je s e|eKroměÍo.
vého íozvaděče na daÍ|ém paÍfu'

Popis zařizení |zo|ačíí odpor |mpedance smyčky
M ohmů ohmů

H|avní Vypínač přívodu
svďič CH|NT NU6'||
Jistič CH|NT 16A/3f kgbél oYKY 5cx2'5
Vývod spoÍák
Jiďč CH|NT 16A'/1í REZERVA
Jistič cHlNT í0A/1Í REZÉRVA
Jisňiě cHlNT í0Al.ll kab€t cYKY 3cx'l,5
zvonek a venti|átoí

SVena
Jistič cH|NT 16A/1f kabe| CYKY 3cx2,5
zásuvky pokoj
Jistič CH|NT í6A/íÍ kabeÍ oYKY 3cx2,5
záslvky pokoj
Ji51ič cHlNT .l6A'/1f kab€| oYKY 3cx2'5
zásuvky kuchyňská Íinka
Jistič cHlNT 16A'/1Í kabé| CYKY 3cx2,5
zásuvka myčka
chíánič oH|NT 25Ál0.o3A,4f (lr.28,smA, Ud - o,o4\4
J'*:č GH|NT 10Álíf kabét CYKY 3cx1,5
světla koupe|na
Jiíič cHlNT Í6A/1f kabel CYKY 3oc'5
zásuvka p.ačka
Jistič CH|NT Í6Á,/1f kabel CYKY 3cY2,5
Zásuvky koupe|ía

500 1,16

500 t,16

500 1,16

500 0,83
'Yývody v tomto rozvaděči oznmačené : -"

500 1,5

500 0,88

6x500

6x500

500

500

3x0,56

3xO,77

0,9

Rozvaděč 1 plaíový ELcoN 16mod- chodba:
Vypínač cHlNT 25Á13í kane| CYKY +gxt0
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MÍýo revize:

Wpracoval:

c)zKouŠENÍ:
zařízení bylo írnkčně odzkoušeno a byla ověřena célistvoí jednot|ivých okíuhů' F!nk&é byly
odzkoušeny všechny ,iisÍíď a spínací p.vky'

D}CELKoVÝ PoSUDEK:
Revize by|a proveden' dle čsN 33 1 5oo

hpedancé smyčky a izo|ační 51avy odpovídají ve všeď přÍpadech čsN 33 2ooo-4-4'l
ochÍana pied nebezpefuým dotykovým nap&ím:
zivých čás1í: -kýím a izo|ací d|e ČsN 33 2ooo-4-41

BoŽoÍy Němcové, Hostivice. býový dům "G"

Marce| Métayer eV' č. í 737l5|0zŘ-Ez.E2JA
Lhotka ďL 'l3,410 02 Lovosi6e

Měňení izo|ačních o přechodoÚch odponj přís.tíoiem:
EURoTESŤ 6í557 V.č.1 3038922

4so,3t12006

db ČsN 33 í5oo a
ČsN 33 2000-6€í

-samočinným odpojením od zdrcje, proudovým chráničem a
pospojováním ďé čsN 33 2ooG+41

-naměřená hodnota přechďového odDoÍu ochÍanného vodiče
nepřesáh|a 0.'' ohmů

-vybavovaď íozdilové pfoudy (|' píoudovýcn chráničŮ a dďykové
naÉtí (Uď) vyhovuií ČsN 33 á0M.41

Jiš{ění a d";menzování vodičů odpovidá ČsN 33 2ooG4-€ a ČsN 33 2ooG5.523, baíevně značení
odpovídá ČsN 34 0165-

ĎáVĚR:
Ptotož€ neBí dokončeno zasÍrovási objektů býa imp€dancó smydry měňena přes pfovizomi

přívod' který byl napoiený v místé napojení ýavenišních rozvaděčů. P;oto je nutna po dokončení
zasíťování a napojení piívodů nové pbměření imp€dancí smyčky.

Neživých částí:

Použité měící pídfoje:

s1Íana 2



45C3m0ffi

Místo revize:

objďnavate| 'Evize:

Reviznítechnik:

Revi2e píoved€na dne:

zp'áva o r"vizi vyhotovena dne:

celkový posttdék:

Počet staí:
Počď přfloh:

Počá vyhotoveníi

\/ýcHozíZPRÁVA o REV|Z|
ELEKTR|cKÉHo zAŘízENÍ

oLE ČsN 33 15oo

Boženy Némcové, Hos{Mce
Býová Yýslavbo ZAHRADA l| - Mový {Íům "G' . byt č.7

Elilo schoŤ spo|. s '. o.
Machova 3, 4í0 02 Lovosice

MaÍ.e| MelayeÍ
Lhďká ďL 13' ,+í0 02 LÚvosíee
evidenční ěís|o: 1737'/5/0zR.Ez-E2lA

í.10'2006

3'í0'z)06

Eektrické zsřízenije sohoff|é b€zp€č{rého a spolehlivého
pmvozu d|é čsN 33 15oo po sp|nění 'E)ávĚR'.

-aobjednavatel
-1 xarchiv reviznÍho technika

lE.bi' r.'viz'''r' IéÓni|6
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. 
. Miďo nui,". BoŽeny Němcové' Hostivice - bytový dům 'G"

MáÍcé| Metayet ev.č, í 737 l 5 lozR-Ez-E2J A
Lho{ka n/L 1 3, 41 0 02 Lovosice

450-32J2ffi

d|e ČsN 33 í5oo a
ČsN 33 2ooo€$í

Vyp.acovál:

A PRoHLiDM zAŘízENí:
Rozsah Íevízé: Předmětem teto fevizeje elektÍoinsta|áce bytu, býového domu "G..

ZAHMDA ||, Boženy Němcové, Hoýivice.

zdíoj él. 6neřgie:

Napěťová souslava:

Diýribuční Íozvodná síť ČEz.

3X40OV/230V TN-C-S, 50Hz

ochrana před nebezp€čným
dotykoýým napětím: -sámočinným odpojením od zdroje

Technická dokumentace:

stručný technický popis.

qMĚŘENí:

Rolvaděč 1 p|aíový ELcoN 16mod. chodba;
ffi
Hlavní vypínač přívodu
svodič CH|NT Nu&||
Jisiič CH|NT 16fu3Í kabel cYlcí 5cx2,5
VýVod spoíák
Jistič cHlNT 16A.11Í REZERVA
Jiýič CH|NT 10Á"/.Íf REZERVA
Jistič CH|NT 10Al1f kabel CYKY 3cxí,5
zvonek a ventiláoř

světIa
Jistič CH|NT 16A/1f kabe' cYtcí 3cŽ,5
zásuvky pokoj
J:stič CH|NT 164"/1f k€be| GYKY 3c)é,5
zásuvky pokoi
Jistič CH|NT 18fu1f kabe| CYKY 3c)2'5
zásuvky kuchyňská linka
JiďičcHlNT 16Á'/1f kabe| CYKY 3cx2,5
zásuvka myčka

Áz E|ek|.opoiekce s'r.o', lng zdeněk Hanáč€k, lng V|adimír Ve|álq
zakázka čís|o 001.

EIektfoinstalace jé p'ovedena v utěsněné soušavě kabely CYKY'
kabe|y jsou U|oženy pod oínitkou' Přívod pÍo byt je s e|ektroměro.
vého rozvaděče na daném oátře.

Popis zařízení |zo|ační odpor lmpedanco smyčky
M ohmů ohmů

6x500

6x500

5@

500

500

3x0,52

3x0,76

0,85

í  ' 16

1 ,14

1 ,14

0,8

500

500

500
chÉnič CH|NT 25Al0,03N1f (|Í - 29mA' Ud - 0,04\4 'Vývody v toíY|to tozvaděči oznmačené : *
Jistič cHlNT 1oÁ'/'tf kab€| CYKY 3cx1,5
světla koupe|na 5oo 1.5
JÍstíč cHlNT í 6Álí f kabel oYKY 3cr2' 5
zá$vka oÍačka
Jstič CH|NT í6Álíf kabel oYKY 3cx2'5
zásuvky koupe|na
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-/ Mí"|o,u,i,". BoŽeny Němcové, Hoslivice - bytový dům ''G''

MaÍce| Melayér ev.č.1737l5|0zR-Ez.E2IA
Lhotka n/L 13,410 02 Lovosice

45&32,2006

dte ČsN 33 Í5oo a
ÓsN 33 2000$'61

Vypracoval:

zlwcn cas!:
NeŽivých čás|í:

c)zKoUšENí:
zařízení by|o funkóně odzkouŠeno a byla ověřena celÍstvosl jedflolliv'ých okruhů' Funkčně byly
odzkot]šeny všechny,iisÍící a spínscí pÍvky.

D}CELKO\'T POSUDEK:
Révize by|a pÍovedena d|e ČsN 33 15oo

|mpedance smyč&y a izo|ační savy odpovídají ve všech přípádech ČsN 33 2000.4.41
ochíana před nebezpečným dotykovým napětím:

-kfýím a izo|ací d|e ČsN 33 2000-4.41
-samočinným odpojením od zdÍoie, pÍoudovým chíáničem a
pospojováním d|e ČsN 33 2000-+41

-naměřená hodnola přeohodového odpoÍu ochranného vodiče
neDřesáh|a 0.1 ohmů

-vybavovací rozdí|ové p|oudy (I|) pÍoudových chÉničů a dotykové
napetí (Ud) Vyhovují ČsN 33 2000.+4'|

Jiíění a dimenzování vodičů odpovidá ČsN 33 2ooM43 a ČsN 33 2ooo-5.523, baíévné značení
odpovídá ČsN 34 0165.

E)áVĚR:
Protože není dokonč4no zasíťování objektů býa impeda|lce smyčty měňena přes pÍovizomí

přÍvod, Kený byl napojený v mí51ě napojení íávénišních Íozvaděčů. PÍoto je nutné po dokonóeni
zasiťování a napoiení přívodů nové přeměření irnpedancí smyčky.

Použité měřící přístfoje: Měření izolačních a přechodo\.ých odporů přístrojem:
EURoTÉST 6í 557 v.č'1 3038922

Měření impedance smyč*y přiýrojem:
EURoTEST 6í557 v.č'í3036922

stÍana 2



,{5G33/2m6

Misto revize:

obiednavatel Íevize:

Revizní leohnik:

Počď s1Íaí:
Počď příloh:

Počet vyholovení:

Revizní zprávu pi?vzá(a) {Íne : ...... -'. '.. '..'....-..- -.-.. '2006

\rrcHozí ZPRÁVA o REV|Z|
ELEKTRIcKÉHo ZAŘízENí

DLE ČsN 33 15oo

Božeíty Němcové, Hos1ivice
Býová výstavba ZAHRÁDA l| - bytový dům .G" - byt č.8

ELMo schď spol. s .. o.
Maohova 3, 410 02 Lovosice

MaÍ.e| Meláye.
Lhotka ívL í3' 4'0 02 Lovosice
evidenční čís|o: í737l5/0zR-Éz.É21 A

_*objednavalel
.íxárchiv revizniho technika

Revize prcvedena dne: 1.10.2006

zpÍáva o íevii vy'rotovena dne: 3'10.2006

celkový posudek E|€kttické Žar|zení.ie schopfiě beŽpeá|áo a spo|€h'ivého
pmvoŽu dle čsN 33 15cto po splnění "E'zÁlÉR'.

podpš .€{{zifto tec'ťljka



Míšo Íevize:

Vypracoval:

BoŽeny Němcové, Hoíivice - bytový dům ''G''

Marce| Mel8yeí eý.č'í737 lslo2JR-Ez.E2lA
Lhotka nll 13,4l0 02 Lovosice

A) PRoHLíDKA zAŘízENlI
Rozsáh Íevize: Předmětem této révizeje eleKÍoinďa|ace bytu'

ZAHRADA ||, Boženy Ňěmcové. Hostivice.

450-33/2006

d|e ČsN 33 í5Úo a
ČsN 33 2000.&61

bytového domu "G.

zdíoj el- eneÍgie:

Napěťová sous{ava:

Jiďič GHÍNT ,16}'/1f kabel cYKý 3cx2'5
zásuvka oÍačka
JÍslič CH}NT 16Al1f kabe| oYKY 3cp'5
zásuvky koupeína

DiíÍibučni rozvodná síť cĚz.

3x400V/230V TN-C-S, 50Hz

ochÍana pfud nébezpečným
dotykovým napáím: -samočinným odpojením od zdfoje

Technická dokl|mentace: Az EleKroproiekce s.'.o., lng zdeněk Hanáček, lng V|ádimíÍ Ve|ák,

stfu čný technický popis:

zakázka číslo 00í.

E|ektDinsta|ace je pÍovedena v utěsněné sous{avě kabé|y CYKY'
kabe|y jsou u|oženy pod omítkou. Přívod pfo bý ie s e|elftoměÍo.
vého 'ozvaděče na dgném páÍře'

B)MĚŘÉNÍ: Popis zařízeni |zo|ační odpo' |mpédance smyčky
M ohmů ohmů

Rozvaděč ,l plagoÚ ELcoN 16mod. chodba:
Vypínáč CH|NT 25Á'/3f kabe| CYKY 4Bx1 0
Hlavní vypínač přívodu
svodič cHlNÍ NUF||
Jistič cHlNT 16A/3f ksbél QYKY 5cx2'5
Vývod spoták
JistlĎ cHlNT ,16A11{ REZERVA
Jistič CH|NT í0Alíf RÉZERVA
Jis{ič cHlNT 10A/'1f kabe| cYKÍ 3cx1'5
zvonek a venÍíÍáoí
Rozyáděč 2 ptastový ELcoN 16mod' chodbg:
Jistič CH|NT 1 0A'í f kabe| cYKý 3cx'í '5
svá|a
Jist'č CH|NT 'Í6A/'íÍ kabel CYKY 3cx2'5
záswky pokoi
Jistič CH|NT 16Á'/1f kabel oYKY 3cx2'5
zásuvky pokoi
Jistič oH|NT í 6A/íÍ kabe| cYl(/ 3cx2'5
zásuvky kuchyňská |iíka
JÍs1ič cH|NT 164'/1f kebe| CYKY 3cx2.5
zásuvka mvčka
chíáníč CH|NT 25A'l0,03N1f (|r - 26,5mA, Ud . 0'o4V) ,vývody v tornlo Íozvaděči oznmačéné : -*
Jistič CH|NT 10A/ÍÍ kab€l CYKY 3cx1'5
světla koupe|na 500 1'5

6x500

6x500

500

500

500

500

500

500

3x0,53

3x0,76

0,85

I , 15

'| 'í5

1 ,14

0,8

500 o,87

slrana 1
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lúiďo Íevize:

VypÍacova|:

450-33/2006

dle ČsN 33 í500 a
ČsN 33 2000.6-61

' . . . '

BoŽony Němcové' Hostivice - býový dům .'G''

Maíce| Metayer eV'č.1737 J5|02/R.E2-É2}A
Lhotka n/L 13,410 02 Lovosíce

c)zKoUšENí:
Zařízení by|o funkčně odzkoušéno a by|a ověřena celistvosljednotliýých okruhů' Funkčně byly
odzkoušeny všechny jistící a spínácí pÍvky.

D)cELKo\a7 PosuDEK:
Revize by|a píove(Íen€ dle ČsN 33 í5o0

|mpedance smyčky a izo|ační stávy odpovídají ve Všech případech ČsN 33 2ooo'4-41
ochÍána před nébezpečným dotykovým fiapětím:
zivýď čáŠí: _krytím a izolací dle ČsN 33 2000-4-41

-samočinným odpojením od zdroje' proudovým ch.áničem a
pospojováním d|e ěsN 33 2ooo-4-41

_naměřená hodnota přechodového odporu ochranného vodiče
nepřesáh|e 0.1 ohmů

_vybavovací íozdílové proudy (|f) pfoudo\.ých cbráničů g dotykové
íapetí (Ud) vyhovují csN 33 2000.4.41

Jištění a dimenzování vodičů odpovídá ČsN 33 2ooG4.43 a ČsN 33 2ooo-í523' r,aÍevné značení
odpovídá ÓsN 34 0í65'

9zÁVĚRj
Protožé není dokončeno zasÍťování objektů by|a impedance smyčky měřena přes provizomí

příVod' l(terý by| napojený v místě napojení slaveništních rozvaděčů. Píoto je nÚtné po dokoněení
zasítování a napoíení pňvodů nové přeměřenÍ impedancí smyčky.

Neživých cás|í:

Použité měřící pí|sÍÍoje: Měření izolačních a přechodových odpoíů přístrojern:
EURoTEST 61 557 v.č.13038922

Měření impedance smyč*y př|strojem:
EURoTEST 6í 557 v.č''l3038922

stEna 2



45G3r''t20cÉ

Místo Íevizé:

\.ÍcHozí ZPRÁVA o REVlz|
ELEKfRIcKÉHo zAŘízENí

DLE ČsN 33 15oo

BoŽeny Némcové, Hos{ivic€
Bytová výstavba ZAHMDA t| - bytový dům .'G'- byt č.9

ELMo schořspo|' s Í. o.
Máchova 3, 4Í0 02 Lovosice

[iaícel Metayer
t}otks ďL 13' 4í0 {}2 Lov6ice
evidenční čís|o: 17375/02/R.ez.EzA

_a@bjednavatel
-'xá'chiv revizního technika

Revize povedena d.ie: 1.10.2006

zpÍáva o rcvizi v}Ího'ovena dnB: 3.Í0'20(}6

ce|kový posudek E'eKíické zařizčníje s{*|opné bezpečného a spo|€h|ivého
pÍovozu dt€ ČsN 3i} í5oo po sp|oění .9zÁVĚR".

Ob.iednavatel revize:

Révizní l€chnik:

Poče| d.an:
Počď pří'oh:

Počet vyhotov€ní:

Řéúzní zpíávu přéýzál(a) dne :. ' . ' . ' ' . . ............ ' . . ' . ' . . '2006

porttis Bqr:inolechnika



Místo revize:

Vypracoval:

A) PRoHLÍDKA zAŘÍzENí:
Rozsah rcvÍze:

zdÍoj é|. eneígie:

Napěťová soustava:

ochrana před nebezpečným
dotykoyým napétím:

Technická dokumentace:

stÍ!čný technický popis:

BoŽeny Němcové, Hostivicé. býový dům "G',

MaÍce| Metayer ev.č'1 737 BnzR-Ez-E2} A
Lhotka n/L í3' 410 02 Lovosice

4sG34/m06

d|é csN 33 J50o a
čsN 33 2000€61

Předmáem této revize je e'ekÍroins1a|ace býu, bytového doínu .G.
ZAHMDA l|, Boženy Němcové, Hos{ivice-

DÍííibuč!í rozvodná síť ÓEz'

3x400V/230V T!+C-S, s0Hz

-samočinným odpojením od zdÍoje

Az E|ek|roprcjekoé s'r.o., lng zdeněk Hanáček, |ng V|adimír Ve|ák'
zakázka čís|o 00í -

ElektÍoinsÍa|ace ie provďena v u{ěsněné soustavě kabely oYKY.
kabe|y jsou uloženy pod omítkou. Přívod pro M je s €|ektroměío-
Vého rozvaděče ng daném pďfu.

Popis zařízení |zo|ační odpoÍ lmpedance smyčky
M ohmů ohmů

B)MĚŘENÍ:

Hlavní vypínač přívod!
svodič CH|NT NL'6.||
Jistič CHINT 16fu3f kabď CYKY 5cx2,5
Vývod sporák
Jistiě cHlNT í6Al1f REZERVA
Jisrič CH|NT 'loA/íf REZERVA
Jistič cHlNT 10A/1Í kabe| cYKý 3cxÍ,5
zvonek á ventilátoÍ
Rozvaděč 2 p|astový ELcoN 18mod. chodba:
ffi
svála
Jiďič CH|NT l6A'/1f kabél oYKY 3c)a,5
zásuvky pokoi
Jistič oH|NT 16AJ1f kabel CYKY 3c)2'5
zásuvky pokoj
Jistič oH|NT ,í6Á"/1f kabe| CYKY 3c)Ž.5
záswky kuchyňská linka
Jislič CH|NT 164/1f kab€l oYKY 3cx2,5
zásuvka myřka

6x500

6x500

500

3x0,55

3x0,78

0,86

1 ,14

1 ,1E

í ' 15

0,82

500

500

500

500
chrániě cH|t.lT 25Al0,03Á"/1f (|Í. 28,5mA, Ud - o,Í}4V) ,vývody v lornÍo Íozvaděčí oznmačéné : *
Jistič CHÍNT 10Al1f kabeÍCYKY 3cxí,5
svá|a koupe|ná
Jiýič CH|ř'JT í0Á/1f kabe| CYKY 3cx2,5
zásuvka plaěkg
JÍstíč CHÍNT í6A1íf kabeÍ CYKY 3c)á,5
Záswky koupe|na

0,87

B94Eděč 1 p|gstový ELcoN 16mod. chodba:
Vypínač cH|N' 25Al3Í kabel oYKY 4Bx1 o

stíana 'Í



Místo réVize:

Vypracoval:

45G.34/2006

d|e ČsN 33 15oo a
ČsN 33 2000-661

BoŽeny Němcové' Hoslivicé - býový dům 'G"

MáÍcel MetayeÍ ev'Č í 737lsJozR.Ez-EzA
Lhotka n/L 13,410 02 Lovosicé

c)zKousENt:
zafizení by|o filnkčně odzkoušeno a byla ověřena ce|islvostjednotlivých okruhů' Funkčňě by|y
odzkoušeny vŠechny jis1ící a spínací pNky.

D)CELKoVý PoSUDEK:
Revi7e by|a píovedena d|e ČsN 33't5oo

hpedance smyčky a izo|ační ý.W odpovídají ve všech případech čsN 33 2ooo-4.41
ochrana před nebezpečným do{ykovým napětim:
zivých částí: _krytím a izo|aď dte ČsN 33 2ooo'4-41
Neži\'.ých částí:

Použité měřící přístfoje: Měření izo|ačních a přechodových odpott prístrojém:
EURoTEST 61 557 v'č.'í 3038922

Měření impedance smyčJq přísl.ojém:
EURoTEST 61 557 v.č'1 3038922

_samočinným odpojením od zd.oie, proudo\.ým chřáničem a
pospojováním d|e ČsN 33 2000.4.41

-naměfuná hodnota přechodového odDoÍÚ ochíanného vodiče
neořesáh|a 0.t ohmů

-vybavovací rozdí|ové proudy (|r) pÍoudových chÉničů a dotykové
napěií (Ud) vyhovují ČsN 33 2o0o-4-41

JiŠtění a d'imenzování vodičů odpovídá čsN 33 2ooo.4.€ a čsN 33 2ooGí523, barevné značenÍ
odpovídá csN 34 0165.

BáVĚR:
ProtoŽe není dokončeno zasíťování ot'jektů by|a ímpedance smyčky měřena přes provizomí

přívod' který by| napoiený v mííě napojení íáveništních Íozvaděčů. PÍolo ie núné po dokončéní
zasíťování a .apojeíí piívodů nové pfuměření impedancí smyčky.

stÍana 2



450-3512006

Miďo Ígviz€:

obiedngvat€l .€vÍzs:

Reviznítéchnik

Revize provďeÍa dne:

z!Íáva o .evizi vyh.Éovens dÍe:

c€|ko\.ý posudek:

VýcHoZí ZPRÁVA o REVlzt
ELEKTRÍcKÉHo zAŘíZENÍ

DLE ČsN 33 1500

Boženy Néncové, Haíivice
Býová výs*avba zAHMoA ll . bytový d]ům "G". hÍt č.1o

ELMo schoř spo|' s .' o.
MacÍova 3' 41 0 02 Lovosice

tr'aÍre| Metayef
Lhotka ďL í3. 4'0 02 Lov6|.ce
evidenčí,í éís|o| 1737 l5]o2lR-Ez-Ez A

1.10.2006

3'í0'2006

E|cktÍické zařízení je schopné bezpečného a spolehlivého
píovozu ďe čsN 33 Í5@ po splněni "E)zÁvĚr.

_2xobiednavstel
_íxa.chiv Í€vizrího technika

Počet stÍan:
Počet příloh:

Počet v!ůolovení:

2

po4,b .o/izniho tedElka



Místo revizé:

Vypracoval:

A) PRoHLíDKA zAŘÍzENí:
Rozsah íevizej

zdroj e|. eneígie:

Napěťová soustava:

ocb.ana pňed nébezpeČným
dotykovým Íapělím:

Technická dokÚmer áce:

StÍučný technický popís:

B)MĚŘENi:

BoŽeny Némcové, Hostivice . bytoyý dům ''G''

Marce| Metayer ev.č. í 737lslg2lŘ-Ez-ÉzA
Lhotka n/L 13,410 02 Lovosice

450-35/2006

dle čsN 331soo a
ČsN 33 2ooG&6í

Předmětém této .evíŽe ie elektroinstalace býu' bytového domu .'G,'
ZAHMDA ||, BoŽeny Němcové, Hoíivice.

Distdbučni Íozvodná síť ČEz

3x400V/230V TN-C-S, soHz

-samočinným odpoiením od zdroje

AZ E|eKÍopÍojekce s.ro', |ng zdeněk Hanáček, lng vladimírVe|ák'
zakázka číslo 001.

EteKroinstalace jé provedena v Úlěsněné soustavě kabé|y CYKY,
kabe|y jsou u|oženy pod omítkou' Pí|vod pro M,ie s e|ektromě.o'
vého mzvaděče na daném patře'

Popis zaízení 'zo|ační odpoÍ |mpedance smyčky
M ohmů ohmů

H|avní vypínač přívodu
svodič CH|NT NtJ6.||
Jistič cHlNT í6A/3{ kabel CYKY 5cx2,5
Vývod spoÍák
Jiďič cHlNT 16AJ1f REZERVA
Jistič oH|NT í0Alíf REZÉRVA
Jis{ič cHlNT 10l'l1f kabe| cYlcť 3cX1,5
zvonek a venti|áor

svět|a
Jis1iě oH|NT í6A/1í kabel oYKY 3c)a,5
zásuvky pokoj
Jístič oH|NT í6411Í kab€| CYKY 3c)2'5
záswky pokoi
Jistič CH|NT 16A'/lf kabe| CYKY 3cx2.5
zásuvky kuch)ňská línka
Jistič cHlNT 't6Á'/lÍ kábe| CYKY 3cx2'5
zásuvka myčka
chÍánič CH|NT 25Á'l0,03A'íf (|í.28,5mA, Ud - 0,05V}
Jiďč CH|NT 10N1Í kgb€l CYKY 3cx1,5
světla koupelna
Ji5tič CH}NT Í6A".íf kabel oYKY 3cx2'5
zásuvka pÍ9čka
Jistiě cHlNT Í6A/íf kabel CYKY 3cx2,5
zásuvlq koup9|na

500 í'18

5@ 1 ,18

500 1,17

500 0,84
,Vývody v tomlo rozvaděči oznmačené :

500 1,5

6x500

6x500

500

500

3x0,56

3x0,78

0,86

1 ,5

500 0,87

E9lyaděČ 1 Éas{ový ELcoN 16mod. chodba:
Vypínač cHtNT 25Á8Í káb€| CYKY 4Bxjo



Místo íévize:

Vypracovall

450-35/2006

dle ČsN 33 í500 a
ÓsN 33 2000's61

Boženy Němcové, Hostivice. bytový dům "G"

Maf cel |lletayeí ev.Ó.' 737 l 5 l,zR-Ez'Ezl A
Lhotka ďL í3, 410 02 Lovosicé

Živých čáíí:
Nežh.ých částí:

c)zKousENt:
zařízení by|o funkčně odzkoušeno á by|á ověřená ce|is{Vosíjednotlivých okfuhů. Funkčně by|y
odzkoušeny všechny iis1ící a spínací pNky.

D}cELKo\.Í PoSUDEK:
Revize byla pÍovedena dle csN 33 1500

|mp€dance smyčky a izo|ační stavy odpovidají vé všech případech esN 33 200$'4.41
ochrana před nebezpečným dotyko\.ým nápětírn:

-krytím a jzo|ácí d|é ČsN 33 2000.4.4í
_samočinným odpojením od zd.oje' pÍoudovým c'hránic€m a
pospo,iováním dle ČsN 33 mM|

-naÍněřená hodnota Fechodového odpoÍu ochranného vodiče
nepřesáhla 0.1 ohmů

_vybavovácí ÍoŽdí|ové pÍoudy (lÓ pÍoudo\.ýcb ch'áničů a dotykové
napětí (Uď) whovují čsN 33 20oM'4t

JišÍění a dimenzování vodíčů odpovídá čsN 33 2ooÍ!4.€ a čsN 33 2ooGí523' barevné značení
odpovídá ČsN 34 0165.

E)áVĚR:
Protože není dokončéno zasíťování objektů by|a impedance smyěky méňena přes provizomí

přivod, KeÚ by| napojený v místě napojení s1avenišních íozvaděčů. PÍoto,ie nutné po dokončení
zasíťování a napojení pňvodů nové pfuměfuní impedancí smyčky.

Použité měřící příslroje:

stÍaíta 2



45G36t2006

Místo řévizé:

Objednavalel revize:

Reviznílechnik:

Revize ptov€dena dne:

zpláva o revii vyhoÍovena dne:

ce|kový posudek

\.ýcHozí ZPRÁVA o REVlzl
ELEKTRlcKÉHo zAŘízENí

DLE ČsN 33 15oo

Boženy Němcové, HostMce
Býová výs{ávba ZAHMDA lI - býový dům "G" - bÍ č.1J

ELMo schoř spol. s r. o.
Maďoya 3' 4ío 02 Lovosice

MaÍce| MetayeÍ
Lhotka rýL 13' 4í0 02 Lovosiee
evidenční čís|o: 1737l5/0zR.EZ.EzA

1.t0.2006

3.10.21t06

É|eKíické zařízení je sďoFÉ b€zp€čného a spolehlivého
pÍovozu dle čsN 33 '| í}o po splnění "E}zÁvĚR".

Počď sfan:
Poče| příÍoh:

Počď whotovení: _2xobjednavatBl
-'txaÍchiv íevizního technika

podrĚ řvŽnlňo techniká



Míďo revize:

VypÍacova|:

zdmi el. eíeÍgié:

Nap.ěťová soustava:

TechnÍcká dokumeÍ{acé:

stručný Íechnický popis:

Boženy Němcové, HošMcé - býový dům "G"

M.Ícel MetayeÍ ev'č.1737 lsrazR-EzE2JA
LhoÍka n,/L 13, 4í0 02 Lovosice

450-3ď20m

dle CSN 33 1500 a
csN 33 20006-61

A) FRoHLíDKA zAŘlzENÍ:
Rozsab rcvize: Předmětem této revizeje eleKrolnsta|ace býu, býového domu "G'

ZAHRÁDA ||, Boženy Němcové, Hostivice-

Diííibuční roŽvodná síť ČEz.

3X40OV/230V TN-C-S, 50Hz

ochÍan8 přéd nebezpečným
dolykovým napětííí: -samočinným odpojením od zdroie

Az Elek||oproiekce s.r.o., 'ng zdeněk Hanáček, lng V|adimÍÍ Ve|ák,
zakázkg čís|o (p1.

Elek|Íoinsalacé je provedena V utěsněné sousfavě kábé|y CYKY,
kabe|y jsou U|oŽe.y pod omílkou. Přívod pro bý je s é|éktoměÍo-
vého Íozvgděče na daném páře'

Popis zařízeníB)MĚŘENí:

Rozvaděč 1 plas1ový ELcoN 16mod. chodba:
Vypínač oH|NT 25Á13Í kabe| CYKY 4Bx'í 0
Hlavní Vyp|nsč přvodu
svodič CH|NT NU6.||
Jiďč cHlNT 16A13í kabél cYKí 5c)4.5
Vývod spo.ák
Jistič cHlNT 16N1f REZERVA
Jistič CH|NT í0A'líf REZERVA
Jis1ič cHlNT 10A'/1' k8bel cYKí 3cí,5
zvonek a ventilátor

světla
Jis1ič cHlNT 16A/jf kabe| CYKY 3cx2,5
zásuvky pokoj
Jistič cHlNT 16A/1f kabe| CYKY 3cx2'5
zásuvky pokoj
Jis'č cH|NŤ í6Á'í1f kabel oYKY 3cx2,5
zásuvky kuchyňská |inka
Jiďič oH|NT '6ÁfiÍ kabel CYKY 3O€'5
zAsuvka myčka
chránič CH|NT 25Al0,03A'/1f (lf. 28'5mA' Ud - 0,0514
JísÍič CH'NT í0Á,/íf kabel oYKY 3cxí'5
svěÍIa koupe|na
Jistič CHÍNT í64líí k8be| CYKY 3cx2'5
zásuvka píačka
Jistič cHlNT í6Á"/'í kabe| CYKY 3cx2'5
zásuvky koupe|oa

lzo|aóní odpor |mpodaíce smyčky
Mohmů ohmů

6x500

6x500

500

3x0,59

3x0'8,Í

0,88

500

500

500 1,17

500 0,88
,vývody v Íomto rozvaděči oznmačené : -

s00 1,5

0,88

0,91
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Misto ÍéVizé:

Vypracoval:

450-36/2006

dle cSN 33 1500 a
ČsN33 2000.6.61

BoŽ€ny Němcové, Hoďvice - býový dům ''G"

Marcel Metayer ev.ě'1737 lsIozR.ELEzA
Lhotka n/L 13,410 02 Lovosice

c)zKoUšENí:
zařízéní bylo funkóÉ odzkoušeno a by|a ověřé.a ce|íývost jednotlivých ok.uhů' Funkčně byly
odzkoušeny všechny jiíící a spínací pNky-

D)CELKOy/ POSUDEK:
Revize by|á pmvedena d|e ČsN 33 1500

Impedancé smyčky a i2o|ačni s1avy odpovidáií ve všech připadeci ČsN 33 2000-4.41
ochrana před nebezpéĎným dolykovým napělím:
Živých Mstí:
Neživých óéďíj

-krýíÍn á izo|ací d|e ČsN 33 200M-41
-samočinným odpoiením od zdroie' pmudovým chránifum a
pospo,ováním d|e ČsN 33 2oow.4.'

-namébná hodnola přechodového odpoíu ochíanného vodiče
nepřesáhIa 0,1 ohmů

_vybavovací Íozdí|ové proudy (l.) pÍoudových chÍániěů a do|ykové
napáí (Ud) vyhovt,jí ÓsN 33 200&4.41

Jiš{ění a dimenzování vodičů odpovídá čsN 33 2ooo-4.4.} a ČsN 33 2o0Gí523, baÍevné značení
odoovídá esN 34 0165'

E)zÁVĚR:
Píotože nénídokončeno zasíťování ob'iektů byla impedance smyčky měř€na přes pmvizomí

příVod' který byl napojený v mistě napojení íavenišních Íozvaděčů. Proto je nutné po dokončení
zasíťování a napo.iení přivodů nové přéměření impďancí smyčky'

Použité měřící př'íroje: Měření izo|ačních a přechodových odporri příst.ojem:
EURoÍEsŤ 61 557 V.č.1 3038922

Měření impedance smyčky přístÍoiem:
EURoTEST 61 557 V.č.13038922

strana 2



450-31t2006

Místo revize:

Obiednavalel revize:

Reviznítechnik

ReviŽe proved€na dne:

zpÍáva o Íevii v!'flotovena drc:

c€lkbvý po6udek:

\/ýcHozí ZPRÁVA o REMZ|
ELEKTRICKÉHo zÁŘzENí

DLE ČsN 33 1500

8oŽ€ny Němcové, HoíMc€
Býová výs{ávba ZAHRADA l| . býový ďim "c" - bý č'í2

ELMo schořspo|. s í. o.
Mac|love a 41o 02 L'ovosic€

MaÍce| Metayer
Lhď(a L 13' 4ío 02 Lovosice
evidenční čislo: 1 73z'o2lR-Ez-EzA

1.10-2006

3.10.2006

E|eKrioké zaříz€ní je schop é bezpe&ého a spolehlivého
pÍovozu dte čsN 33 Í5oo po sp|nění "E,zÁvĚR".

Počgl s{ían:
Počď pňlioh:

Počet v!'hotovení:

Revizní Žpíáv' pňevza|(a) dne : ... ... ... ... ... .. ' ... ... .. . '. ' 2006

_aotiďnavatel
_íxaÍďIiv íevizního téchnika

/nš'.Yclí
/,.t

l- 
_--

-  Ml l .E l l 'EŤAý R i
ó !ý ..9'l:::],Ji '. i:j
Y.\ 17 31 i. i a2 i i..'Ez'82 | A P
,t 4,1

a>.- .c:: )

po.'p}E Í€riaÚho boňnil€



Mísio Íévize:

Vyp.acoval:

Boženy Němcové, Hostivice - býový dům ''G"

Marce| Métayer eV.č.1 737 l5I021Ř.Ez.Ez A
Lhotka n/L 13,410 02 Lovosice

450,3712006

dle SN 33 1500 a
ČsN 33 200s6-6í

A) PRoHLíDKA ZAŘíZENí:
Rozsah révize: Předmětem této revize je e|eKroinŠalacé bytu, býového domu '.G'.

ZAHRADA ||, Boženy Němcové' Hoíivice.

zdíoj el' eíeígie:

Napěťová soustava:

Dis{tÍbuční rozvdná síť ČEz '

3x400V,/230V TN-C-S, 50Hz

ochrans pňed nebezpečným
dotykovým napětím: -samočinným odpo,iením od zdroje

Technická dokum6n|ace:

stÍučný teďnický popis:

Az É|ektfoprojekcé s...o., lng zdeněk Hanáček, lng \4adimí.Ve|ák'
zakázka čís|o 001'

É|eKíoinsta|ace je pÍovďena v děsněné soÚstavě kabe|y GYKY,
kábe|y jsou u|oŽeny pod omítkou. Přívod p.o byt je s e|ektÍoměro.
Vého Íozveděče na daném páře'

Popis zaňzení |zolační odpor |mpedance smyčky
M ohmů ohmŮ

B)MĚŘENi:

Rozvaděč 1 plaíový ELcoN 16mod' chodba:
Vypínač oH|NT 25A.6í kabel CYKY 4Bx1 0
H|avní vypínač p.ívodu
svodič CH|NT NU6.||
Jistiě cHlNT 16Aaf kabel cYt(í 5cx2'5
VýVod spoÍák
Jislič cHlNT 1oAl1Í REZERVA
Jistič CHINT 10Á./1f REZERVA
Jistič cHlNT 'loAl1f káb€l cYlfí 3cx'l '5
zvonek a Veíti|átor

světIa
Jistič CH|NT 'Í64/1f kabe| cYl{t. 3c'2'5
zásuvky pokoj
Jistič cHlNT 16Á'/1' kabel CYKY 3cx2'5
zásuvky pokoi
Jisrič cHlNT í6AÍÍ kabe| CYKY 3cx2'5
zásuvky kuchyňská linka
Jistič CH|NT 'Í6A/1Í kabe| CYKY 3cx2'5
záslvka myčka
ch.ánič cHlNT25fu0,03fu1f (lr- 28mA' ud - 0'05V'
Jistič cHlNT Í0Al'1f kabel CYKY 3cX1'5
světla koupe|na
Jiďič cHlNT í6Á./Íf kabel cYKý 3c).2'5
zásuvka plačka
Jis{Ťč oH|NT 16ÁJ1f kgbel oYKY 3cx2'5
zásuvky koupe|na

6x500

6x500

500

500

3x0.59

3x0,81

0,88

500

500

500 0,88
,Úvody v tomto Íozvaděči oznmačené : -

500 1,5

500 0,88
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Misto řéVize:

Vypracoval:

Božény Němcové, Hastivice - bytový dům "G"

Marce| MelayeÍ év.č.1 737 l 5|o2JR-Ez.E2l A
Lhotka n/L 13,410 02 Lovosice

450-37Ž006

dle ČsN 33 15oo a
ČsN 33 2000.6-61

c)zKoUŠENí:
zařízení bylo funkčně o.íŽkoušeno a byla ověřena ce|istvost jédnot|ivých okruhů. Fu|kčně byly
odzkoušeny všechny jislící a spííqcí pÍvky'

D)cELKo\.ý PoSUDEK:
Revize by|a provedena dle ČsN 33 1500

|mpédance smyčky a izo|€ční stavy odpovídájí ve všech případech ČsN 33 2ooo-4-41
ochrana před nebezpečným dotykoýým Íspětím:
Živých čáíí:
Neživých čás{íj

Použité měřící přístfo,|e:

Jištění a d-imenzovánÍ vodičů odpovidá ČsN 33 2ooo.,f-43 a ČsN 33 2ooG5-523, ba.evné značení
odpovídá csN 34 0í65.

E)ZÁVĚR:
ProtoŽe není dokončeno zasÍťování obiektů bytá impedance smyěky měřena pies provizomí

přívod, klerý byl napoiený v mííé napojení stavenišních Íozvaděčů' PÍoto ie nutné po dokončení
zasíťováni a napoieni pňvodů nové přeméÍeni imped8nci smyčky'

-kýím a izolací d|e ČsN 33 200G4-41
-samolinným ďpoienÍm od zdroje, p.oudoÚm chráničem a
pospojováním dte ČsN 33 2000-4.41

-naměře$á hodnota přechodového odDoÍu ochÍaníého vodičé
nepřesáh|a 0,í ohmů

-vybavovácí rozdílové proudy (|í) p.oudovrich ch.áničU a dotykové
napetí (Uo vyhovují ÓsN 33 20oo.4.41

Měření izo|ačních a přéchodových odporů přís.tÍojem:
EURoTEST 6'1 557 v.č.13038922

Měření imp€dance smyčky př|slÍojem:
EURoTĚST 6í557 v.č.í3036922
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45G3E/2006

Míšo íevize:

ob]iedlaváte| févize:

Revizni technik:

Revize provedena dne:

zpráva o íevizi v!ňotovena dne:

ce|kový posudek:

Poč€| 5{Eí:
Poče{ pří|oh:

Poče| who|ov€ní:

\.ícHozl ZPRÁVA o REV|Z|
ELEKTRtcKÉHo zÁŘízENí

DLE ČsN 33 150o

BoŽ6ny Němcové, Hoíivice
Bytová výstavba ZÁHMDÁ ll . q^ový dům "G". byt č.13

ĚLMo schoř spol. s r. o.
Machová 3, 4'|o 02 Lovosice

MaÍce| Metayeí
Lhotká nlL Í3, 4t0 02 Lovosice
evidenční číslo: 1 737l5/02R.ť2.Ez A

1.í0.2000

3.í0.2006

Elekt.ické zaňzení ie schopnó bezp.čného a spolohtivého
provozu ďe ČsN 33 í5oo po sp|nění EEÁVĚR".

_2xobiednavatel
-1xaíchiv Í€vizniho techniká

: ] ll]|.r.sl ||í:Ť.w.i
.J 

l tí ;i,c;,'.'..', '.'

po4's ěviztiho leďnl€



Vyptácova|:

A PRoHLíDM zAŘízENí:
Rozsah revizé:

Zdrcj e|' éneqíe:

Napěťová soustava:

ochíana před nébezpečným
dotykoyým napětím:

Technická dokumerttace:

stručný technický popís:

6vž+iiý iiěff.ijÝé' Ho$ýi6é - býiový.iům ''G"

Marcé| MelayeÍ ev'č.1737 lslLzR-Ez-Ez A
Lhotka rýL 13. 410 02 Lovosicé

45&38,2006

d|e ČsN 33 l5oo a
čsN 33 2000.661

Předmětem této revíze ie eleK.oinsta|ace bytu, bytového domu "G"
ZAHRADA |., Boženy Němcové, Hostivice.

Distríb!ční rozvodná síť ČEz'

3x4{0V/230V TN-C-S, 50Hz

_samočinným odpojením od zdmje

AZ E|ektroprojek6e s'r.o., lng zdeněk Hanáčék' |ng MadimírVe|ák,
zakázka ěí5lo 001.

E|ekt.oinsia|ace je provedená v utěsněné soustavě kabe|y cYÍ(Y,
kabe|y jsou u|oženy @ omítkou' Pňvod pío t'ý ie s e|ektfoměro-
vého íozvaděče na daném patře.

qMĚŘENí: Popis zařizení

H|ávní Vypínač přívodu
svodič cHlNT NU6.||
Jistič GH|NT 16fu3í kabel CYKY 5cx2,5
Vývod spoÍák
Jistiě cHlNT 16Al1f REZERVA
Jistič oH|NT í0Alíf REZERVÁ
Jistič CH1NT 10fu1f kabel CYKY scx.t,5
zvoíek á Venti|átoÍ

ffi
svět|a
Jistič oH|NT 1 0Á./1f kabe| CYKY 3cxí ' 5
světla kuchyšká linka
Jis1ič CH|NT 16A'/1f kabel CYKY 3c'€,5
zásuvky pokoí
Jistič cHlNT ,í6Á/1f kabe| CYKY 3cx2,5
zásuvky pokoj
Jistič CH|NT 16A'nf kabel CYKY 3c}€,5
zásuvky pokoj
Jistič cHlNT 16fu1f kabe|CYKY 3oa,5
zásuvky kuďyňská linka
Jistič CH|NT 16Al,! f kabél CYKY 3c)e,5
zásuvká myčka
ch|ánič cHlNT 25Á'/o,03A/1f (|Í. 28,5mA,
Jis1ič CH|NT íofuíf kabe| cYt(Y 3cx1,5
světla koupe|na
JNíč CH|NT 1 6A/íf kabe| cYKý 3cx2,5
Zásuvka píáčka
Jis|ič cH|ŇT í64,/íf kabe| cYlí 3c'2,5
zásuvky koupě{na

|zo|ační odpor |mpedancé smyčky
M ohmů ohmů

6x500

6x500

500

500

500

3x0,58

3x0,87

0,91

í ' í9

1 )

1 ,19

0,85

s00

500

500

Ud - 0'{N\4 .vývody v toÍnlo rozvaděči oznmačené l -.

500 1,s

0,94

0,94

Vypínač CH|NT 25r'Áf rabel Cytg +axlo

stfana l
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Boženy ..lěncové' Hosivice . bytový dům "G"

Ma.cel Métayer ev.č. í 737'l5m2JR-Ez.E2fÁ
Lhotka L 13, 410 @ Lovo6ice

i'ěfuní izo|ačÍtích a přechodových odporri přístrojérn:
EURoTÉST 6í 557 v.č' í 3038s22

Měř€ní iÍÍWedance $|yčky pffslÍojem:
EURoTEST 8155í v.č.í3036922

,/ uíao nui...

Vypracoval:

Použité měňcí piÍdÍoie:

c)zKoUŠENí:
zaíizenÍ býo funká|ě odzkoušeno 9 býa ověňéna ce|islvod jednotlÍVých o&ruhÍ. Ftlíkčně by|y
odzkoušeny všechny jislící a spínací pívky.

D)CELKoVý PoSUDEK:
Revizé by|a pÍovéde'a dle csN 33 '50o

hp€dance smyčky a iŽo|ačflí slavy odpovílrají ve vše{b piípadech čsN 33 2ooo-4'4í
ocnrana před nebezpe&|ým dďykovým napětim:
Zlry& čáslí: -kÍytím a izo|ac|. d|e čs:N 33 2ooo.{.41
NoŽívých čá5tí: _samočinnýrh odpoiením od zdÍojé, pÍoudovým ďlráničem a

pospo,iováním ďe Čs''| 33 20fi]-4.11
-naÍněňéná hodnotá pňeďpďového odporu och€rmého vodiče
nepňesáhÍa 0,1 oimů

-vybavovaci rozdí|ové poudy (k} proudovýď áráničů a dotykové
napětí (Ud) vyhovuií ČsN 33 2oo++4í

JÍštěíí a dímémová í vodičů odpovídá ČsN 33 2oo&443 a ČsN 33 2oocí523, baÍevné značéní
odpovidá csN 3,| 0165.

BZÁVĚR:
Pro|ože není dokončéno zasÍÍování obie*tů bda imp€dance sÍnyč*y měřena přes provizomí

pÍiv'od' kiéŤý by| napoloný v mí$ě napojeni sÍavenlitnícl! Íozvaděčů- P'oto je not é po dokonč€nÍ
zas.ífování a Íápojeíí pfivo{tii nové ťÍeměňpni impedaneí smyčky-

,r50-38/2006

dle ČsN 33 í5oo a
čsN 33 2000.64í

É [ ' :?1|1E: lVIR :

|i''*'1':ň:i.':I;;. éj
Yi. .':i'l
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45&39,/2006

Míío r€vize:

Revizní zprávu pievza|(s) dné : ....................... ' . . ' ' . .2006

VÝcHozíZPRÁVA o REVlz|
ELEKTRIcKÉHo zAŘízENí

DLE ČsN 33 í50o

BoŽeny Němcot,é' Hošivice
Bytová Yýstavb€ ZAHMDA ll - býový dům 'G,. bý č.í4

ELMo sďioř spo|' s í. o.
ikchova 3, 4l0 02 Lovosicé

Maícel Mďaye.
Lho{ta 'ýL '3, 4í0 02 Lovosice
evidénční čís{o: 1 7375m2]R-É2-E2J A

1.10.2006

3'í0.2008

geklÍické za řízeni'ie schopné bezpečoého a spo|eh|ivého
provozu dle ČsN 33 1 5oo po sp|něni 'qzÁVĚR".

-aobj€dnavat€l
.1 xaÍďtiv Íevizíího technika

objedlaváte| r€vizo:

Revizní teohnik:

Revize proY€deoa drte:

zpÉva o révizj vyÍdovena dne:

celkov]ý posudek:

Počet stran:
Počct pffloh:

Poč€l vybotovefií:

p@ podPi' rsvimhot€chni]G



-

Mislo Íevize: 45S39t2006

ďe ČsN 33 1500 a
ČsN 33 2000-841

Boženy Němcové, Hostiviťé - bytový dům "G.

Ma'cel Métayer ev.č' 1 737 l 5 l 02l Ř-ÉLE2 l A
Lhotka ďL 13' 410 02 Lovosicé

A) PRoHLíDKA zAŘízENi:
Rozsah revize: Předmáem této .evizeje e|ékt.oins1alace býu, bytového domu "G'

ZAHMDA ||, Boženy Němčové. Hostivice.

Vypracoval:

zdro' el' onergié:

Napéťová souíava:

oohÍgná před nebezpečným
dotykovým napětím: .sámočioným odpojením od zdroje

TechÍtická dokumentace:

stÍučný téchnícký popis:

qMĚĚENí:

Rozvadéé 1 olaíovÝ ELcoN 16mod. ďlodbg:
Vypinač cH|NT 25AJ3f kabel CYXY4Bx10
Hlavní vypínač ďívodu
svodič cHlNT NUs'||
Jistič cHlNT 16Al3f kabet CYKY 5cx2'5
Vývod spo|ák
Jiíič cHlNT 16A'1Í REZERVA
Jistič CH|NT í0A'/íf REZERVA
Jis1ič cHlNT 10Al.1 f kab€l cY}cý 3cx'1 '5
zvonék a veílti|átor

světla
Jistič cHlNT 16Á'/1ř kabe| c\4(Y 3cx2'5
zásuvky pokoi
Jislič cH|l.ÍT í6A11 f kabe| CYKY 3cx2'5
zásuvky pokoj
Jiíič oH|NT 16Á'11f kabe| CYKY 3cx2'5
zásuvky kuchyňská'inka
Jíýič cH|NÍ í6A/1í kabel CYKY 3cÉ'5
záswka m}čka
chÍánič oH'NT 25A'l0,03A/1f (|r. 28,5ÍÍtA' Ud - 0,05V)
Jisič CH|NT Í0'íf kab€l CYKY 3cxÍ '5
svět|á kouDe'na
Jiďič cHlNT 10A,/1Í kabe| CYKY 3c'2'5
zásuvka lračka
Jistič cHlNT í6Alíf kab€l CYKY 3c)c.5
zásuvky koupeha

Dis{.ibuční Íozvodná síť ČEz.

3x400V/230V TN-C-S, 50Hz

Az EteKrop'ojekoe s'í'o', lng zdefiěk Hanáček, |ng Vladimíí Ve|ák,
zakázka čís|o 0o1 '

E'ektroinsta|ace ie pÍovedena V ulěsněné souslavě kabely cYK/,
kabely isou u|oŽeny pod omÍtkou- Přívod pro q^ jo s e.éKÍoměfo-
vého Íozvaděče na daném palře.

Poo.s zÁíizeni |zo|ační odpor |mpedance smyčky
M ohmů ohmů

6x500

6x500

5oo

500

3x0,59

3x0,81

0,88

't,5

1 ,2

500

500

500 í'1s

500 0,88
,Mývody v lomto Íozvaděči oznmačoné : -.

500 1,5

0,88

slaana 1



Místo íevize:

Vypracoval:

450-39/2006

ďé čsN 33 1500 a
ČsN 33 2000s-61

BoŽeny Němcové, Hostivice - bytový dům "G"

Marce| Metayé. ev.č' Í 737I5|02JR-EZ-E2|A
Lhotka ďL 13' 410 02 Lovosice

c)ZKoUŠENí:
zařízení by|o funkčně odŽkoušeno a by|a ověřena celííVost jednot|ivých ok.uhů. Funkčně by|y
odzkoušeny všechny jiíící a spínací pNky.

D)cELKoVÝ PosUDEKI
Revize by|a pÍovedena ďe ČsN 33 1500

|mpedance smyčky a izo'ační íavy odpovídají ve vŠech pňpadech ČsN 33 2000.4-4l
ochrana před nebezpečným dotykovým nápětím:
Živých óas1í: -krýím a izo.ací ďe ČsN 33 20004.41
NeŽivých částl: -samočinným odpojenim od zdíoie, proudot/'im chÍáničem e

pospojováním d|e ČsN 33 200G4.41
.naměňená hodnota přechodového odporu ochÍanného vodiče
nepřesáh|a 0,1 ohmů

-vybavovací Íozdílové proudy (|' proudových chÉničů s dotykové
napětí (Ud) Vyhovují ČsN 33 200G4-41

JiŠtěni a {Íímenzování Vodíčů odpovídá ČsN 33 2ooG4-43 a isN 33 200s.5.523, baÍevné znaconi
odoovídá ČsN 34 0í65.

gávĚn:
Éťotože není dokončeno zasíťování objektů by|a ímpedance smyčky měřena pfus pÍovizomí

přívod' kteÚ by| napojený v míýě napojení s1áveniíních Íozvaděóů. Pfoto i6 nutné po dokončení
zasíťování a napojení přÍvodů nové přeměiéni impedancí smyčky.

Použjté měřící pístíoie: Měření iŽo|ačíích a přechodových odpoÍů pístÍojéÍn:
EURoTEST 61 557 v.č.1 3038922

Měření impédance smyčky přistíoiem:
EURoTEST 61557 v'č.13038922

šrana 2



45G.4&2006

Míslo íevize:

objďnavatel revize:

Revizní technik

Revize provedena dnel

zpíáva o Í€viŽ vyholovena dne:

celkový posudek:

\rÍcHozí ZPRÁVA o REVlz|
ELEKIRIcKÉHo ZAŘízENí

DLE ČsN 33 1500

BoŽeny Němcové' Hos1ivice
qíbvá výstavba ZAHMDA ll . bylový dům "G.. byt č.'l5

ÉLMo sctoř spol. s f- o.
Macnova 3, ,fio 02 Lovosice

MaÍce| {'etayéÍ
Lholka rýl- 13' 4t0 02 Lovosice
6vkfu nční číslo: 1737l5/0zR.Ez-EzA

1_10.2000

3.í0.2c(b

BeKňcké zaňzení je schopné bezpéčného a spo|eh|ivého
provozu d|e ČsN 33 't 5(lo po sp|něnÍ .E}zÁvĚR".

Počet ďían:

Poč€t vyhotovení:

Řevizní zpÍávu přev.a|(g) dne : ......... --'. ' ' -............ '.2006

2

_aobiednavatel
-1xarchiv íevizního Íechnika

podpB r&tr'ÍÍho teďnil€



----'v
. Místo |evize:

Vypíacoval:

A) PRoHLíDKA zAŘizÉNí:
Rozsah revize:

zdÍoj e|' ene.gie:

Nápěťová sous1ava:

ochrana přď nebezpečným
dotykovým napětim:

Technická dokumentace:

stfu čný technický popisj

Boženy Němcové' Hostivice . býoyý dŮm 'G'

Marcel Metayeí ev ' ó.1737Islg2R.ez.É2lA
Lhotka ďL 13' 410 02 Lovosice

450-4012006

d|e ČsN 33 í500 a
ČsN 33 2000-&6l

Přédmětém této revizeje e|eklroinsla|ace bytu' bytového domu.'G,.
ZAHMDA ||' Boženy Němmvé, Hostivice.

Diííibuční rozvodná síť ČEz.

3x400V/230V TN-C-S, 50Hz

-samočinným odpojením od zdíoje

Az EleklÍoprojekce s.r'o', |ng zdeněk Hanáček' |ng V|adimír Ve|ák,
zakázka číslo 001.

ElektÍoinsta|ace ie provedena v ulěsněné soustavě kabéIy cYl(Y,
kabe|y jsou uloŽeny pod omítkou. Přívod pro bý jé s eieKÍoměro-
vého rozvaděče na daném pátfu.

Popis zařizení |zo|ační odpor |mp€dance smyčky
M ohmů ohmů

B)MĚŘENí:

H|avní Vypínač příVodu
svodič cHlNT NU&||
Jistič CH|NT 16A13f kab€l GYKY 5cx2'5
Vývod spoíák
Jjstiě cHtNT 16A11f REZERVA
Jistič CH|NT í0Á"/íf REŽERVA
Jislič cHlNÍ 1 0^l.1 f kabel CYKY 3cx1 ,5
zvoíek á Ventiiátor
Rozvaděč 2 plasÍový ELcoN í6mod. chodba:

6x500

6x500

500

Ji51ió CH|NT í0A'í f kabe| oYKY 3cx1'5
světla
Ji51ič CH|NT 1€fuíf kabe| oYKY 3o.2'5
Zásuvky pokoj
Jistič CH|NT í 6A/í Í kab€| oYKY 3c'2,5
zásuvky pokoj
Jis1íč CH|NT 16fu1f kabe| CYKY 3c)€'5
zásuvky kuchyňská |inka
Jiýič CH|NT 16A/1f kábel oYKY 3cx2'5
zásuvka myčka

Jistič CH|NT 1 ofuí f kabel oYKY 3cx1 ,5
svět|a koupe|ná
JÍstič CH|NT 16Al1f kab€Í oYKY 3cx2'5
zá$'vka pračka
Jistič CH|NT 16A'/1f kabel CYKY 3cx2'5
zásuvky koupe|na

chíáničoH|NT25A/0'03Á'íÍ(|r-28'5mA'Ud.0,05\4,Vývodyvtomtorozvaděčioznmačené:_*

500

500

500

500

500

3x0,56

3x0,8

0,86

1 ,17

1 '  í8

1 ' í8

0,88

0,86

Rozvaděě 'Í p|aíovÝ ELcoN 16mod. chodba:
Vypínač oH|NT 25Á"/3Í kabél cYKý 4Bx1 0

írana 1



Místo rcvize:

VypÍacova|:

450-40/2006

dte CSN 33 1500 a
ČsN 33 2000-&61

Boženy Němcové. Hostivicé - býový dům 'G"

Ma.ce| Metaye. ev.č'í737 Isli2lR-Éz-Ez A
Lhotka ďL 13,410 02 Lovosice

c)zKoUšENí:
z;řÍzení bío funkčně odzkoušeno a by|a ověřena celistvosljednotlivých okrubů, Funkčně by|y

odzkoušeny všechny ji51ící a spínací pÍvky'

D)oELKoVý PoSUDEK:
Revize byla p.ovedena db ČsN 33 í500

|mpedance smyčky a izo|ační s*avy odpovídají ve vš€ch pňpadech ČsN 332oo0.4.41
ochÍana před nebezpéčným dotykovým napětim:
Živých čáíí: .krýím a izo|ací dle ČsN 33 200G.4.41
tleživy*r es*i: _samočinným odpojenÍm od zdroje, p.oudovým chráničém a

pospojováním ďé ČsN 33 200u&41
_naměř6ná hodnota přechodového odpo.tJ ochranného vodiče

nepřesáh|a 0,1 ohmů
.Vybavovací rozdilové proudy (lr) pÍotjdov.ých chÉničů a dotykové
napětí (Ud) vyhovují ČsN 33 200G4.41

Jištěoí á dimenzování vodičů odpovídá čsŇ 33 2ooG4-€ a ČsN 33 2g'0-5.523, barevné značoní

odpovidá ČsN 34 0165.

E)áVĚR:
í.ďože není dokončeío zasiťování objeKŮ by|a impedance smyčky měňena pfus pmvizomí

přívod, KeÍý byl napo,iený v mís{ě napojení íavéniíních fozvaděčů. Pmto ie nutné po dokončení

zasíťování a napojení přivodů nové přeměfuní impedancí smyčky.

Použité měřici přííroje: MěňenÍ izo|ačních a pfuchodových odpotů příšrojem:
EURoTEST 61557 v'č.13038922

Méřéní impedance smyčky přístÍojem:
EURoTEST 6í 557 v'č- í 3038922

s{rana 2



450-41/2006

Míslo rovize:

Obiednavalel aevrze:

Revizní technik

Revize pÍovedena dle:

zpÍáva o revizí vyhotovena dne:

celkový posud.ek

\.ýcHoZí ZPRÁVA o REV|Z|
ELEKTR|cKÉHo zAŘízENí

DLE ČsN 33 1500

BoŽerrv Němcové, Hostivico
Bybvj výsavba zÁHF.ADA || - bytový dům "G" - byt č.í6

ELMo schoř spo|- s r. o.
Maohova 3, 41 0 02 Lovosice

i|'laícel MďáysÍ
Lhotka n/L í3, 4ío 02 Lovosicé
evidenčnl čísÍo: 1737/5/02lREz.Ea A

Í '10.2006

3.10-2006

E|ektÍické zařízení je schopnó b€zp€čného-a spo|ehli'ého
oovozu o|e ČsH si r5oo po sptněÍí E)zÁvĚR..

Poč€t stÍan:
Počá pň|oh:

Počet vyhotovení:

Revizní zprávu přérrzal(a) dne : ...... '......-.....-' '....' '.-2006

2

-aobiďnavatel
-íxarďfv ÍBvbÍho tec&íika

podFs r€reÍlp l€chnlka
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. Místo reuize:

Vypíacoval:

45c-{.112006

db ČsN 33 í500 a
ČsN 33 2000€-6í

Boženy Němcové' Hostivicé - býo\.ý dům 'G'

Marce| l,letayeÍ ev'č.'1737 l5nzŘ.Ez.EZA
Lhotka n/L 1 3, 4'í 0 02 Lovosice

A) PRoHLíDKA zAŘízENí:
R;zsah revize: Předmětem této revize je eleKÍoinstalace býu' býového domu .G"

ZAHMDA ||' Božény Němcové' Hostivice.

zdroi é|' energie:

Napěťová sous{ava:

och'aná ořed net,eŽpečným
dotykovým napétím: _samočinným odpojením od zdro]e

Dist.ibuční rczvodná síť ČEz.

3x400V/230V Ť$cs' 50Hz

Áz ElektÍoprojekce s...o', tng zdeněk Hanáček, |ng VtadimíÍVelák'
zakázka óís|o 00'l-

Elektroinsta|ace ie píovedena v utěsněné soustavé kabe|y GYKY,
kabely jsou u|oŽeny pod omítkou' Pňvod pro bý.ie s elektroměto.
vého fozvaděče na daném patfu.

Pop's zařizeni |zolační odpoí lmpedance smyčky
M ohmů ohmů

Rozvaděč 't p|astový ELcoN 16mod. chogba:
Vypínač cHlNT 25Al3Í kab€| CYKY 4Bx'Í0
H|avní vypínač pívodu
svodič CH|NT NU&|l
Jis:tič cHlNT 16N3t kabel CYKY 5cx2'5
Vývod spoÍák
Jistiě cHlNT 16A11l REZERVA
Jistič CH|NT íoÁ/íf REZERVA
Jistič cHlNT 10fu1f ksb€| CYKY 3cx1,5
zvonek a véÍÍi|átor

Iechnická dokumentac€:

stručný technický popis:

qMĚŘENi:

světla
Jislič CH|NT 16A11f kab€| CYKY 3c*'5
záswky pokoj
Jis{ió cHlNT 16A'/1f kabe| CYKY 3cx2'5
Zásuvky pokoj
Jistič cHlNT í6'íÍ kab€lcYKí 3c''5
záswky kuchyňská linka
Jistič cHlNT 16A/1Í kabel CYKY 3cx2'5
zásuvka ínyčka
chránič cHlNT 25Á'lo,o3fu1f (lí.29'5mA, ud - 0'04V)
Jistič cHlNT 10fu1f kabel CYKY 3cxí '5
světla koupelna
Jistič CH|NT 16fu1Í kabe| CYKY 3cx2'5
zásuvka pÍačka
Jislič cHlNT Í6A/1f kabel oYKY 3cx2'5
zásuvky koupe|na

500
,v'ývody v toÍnto rozvaděči

3x0,55

3x0,8

0,86

1 ,17

1 ,17

í ' ! 8

0,88
oznmáčené : -*

0,86

6x500

6x500

500

500

500

500

500

500

500

strana í



Míslo íevize:

Vypracoval:

45G{'1t2006

d|e ČsN 33 1500 a
čsN 33 20004-61

BoŽény Němcové' Hostivic€ - býo\.ý dům 'G"

Marce| Metayer ev.č.'1 737 | slgzJR.Ez-E2J A
Lhotka n'ÍL 13,410 02 Lovosice

c)zKoUŠENí:
Žáiizeni oyn runrene odzkoušeno a by|a ověřena celistvost jednotíivých okruhů. Funkčně byly

odzkouŠeny všechny jisticí a spínací prvky.

D)cELKo\.Í PoSUDEK:, 
Revize byla p.ov€dena dle ČsN 33 .í500

|mpedancé smyčky a izo|ační s1ávy odp;vídaií ve všech případech ČsN 33 20004-41

ochtgna pied nebelpečným dolykoÝým napě|ím:
Živých cáíí: .kÍýim'a i7olacidle csN 33 2000-4.41

t'teiivyct usti: .samočinným odpoj.ením odŽdJoie, píotjdovým chíáničem a
pospoJováním d|e ČsN 33 2@04-41

-naměřená hodnota pfuchodového odpoí! oghÍanného vodióe

nepřesáh|a o.1 ohmů
-Wbavovací ÍozdíIové ptoudy (|r) pÍoudový6h chniničů a dotykové

napai (uo WhovuiiČsN 33200M-,t1
Jištěni a dimenzování vodičů odpo;ídá ósŇ fu 2ooo.4.43 E ČsN 33 moG!523, ba.evné značení

odoovidá ČsN 34 0165.

9áVĚR:
írotoŽe není dokončeno zasíťování obiektů by|a impďance smyčky měřena přes píovizomÍ

přívod. kteÚ by| napojený v místě napojení staveništníď rozvaděčů. Pfoto je nutné po dokonč€ní

zasíťování a napoiení piívodů nové přeměření ímpedancí smyčky.

Pot]Žité měřící přííroie: Měfuní izo|ačníď a přechodo\.ých odpoÉ přís{rojém:
EURoTEST 61557 v'č.13038922

Měření impedance smyčky příďroj€m:
EURoTEST 6í557 v'č.'1 3038922

strana 2



45G4212ý06

Míío .evize:

objednaválel Íeviz€:

Revizní technik

Revize provďena dn€:

zpíáva o íevizi whotovena dne:

c€lkový posudék

VýcHozí ZPRÁVA o REVlz|
ELEKTREGHo zAŘÍzENi

DLE ČsN 33 í 500

BožeÍY NěmcoYé, Hos{ivice
Býová vý9avba ZAHRADÁ l| - býový dům "G" - byt č.í7

ELMo sfJ|oř spol. s r. o.
Macbova 3, .110 02 Lovosice

Mar€€| Mďayer
Lhďka 'tll 13, ,l1o 02 Lovqsice
evideniíí ěí5lo:'t737l5/02JR.Ez.EzA

í -.l0.2006

3.10.2M

E|ektrické zaí|zeni je sc.ttopné bězpečného-a spo|eh|ivého
pÍovozu dt€ ČsN 33 1500 po sdnění ElzAvER".

-2xobiednavstel
lxarď|iv.evizcfuo technika

Poč€l s{ran:
Poče{ příloh:

Počet Yyhotovéní:

Revizní zpráYÚ pře\rzal(4 dne : .....-...-. '--... '.... '.... '..2006

š M:Ícel[aETAYER 
73:

= ;;a"a;,":" i i
ř' 1731/'02,ii EZ.EZA š'
\".., .Ť;)
\.é. ^š 

,/

Yre r:tz,

pdpÉ podpb Bů7Íňo bdnilfd
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- 
Místo revize.

Vypťacova|:

A) PRoHLiDM ZAŘizENí:
Rozsah Evize:

zdroi el. eneígie:

Napěťová sous.tava:

och.ana př]ed nebezpečným
dotykovým napětím:

Téchnická t|okumentace:

stíučný technický popis:

B)MĚŘENi:

450-4Z2A06

d|e ČsN 33 1500 a
ČsN 33 20004-61

3x0,61

3x0,82

0,89

1 r l

BoŽeny Němcové, Hostivice - býový dům 'G.

MaÍc€| MétayeÍ ev.č.1 737 | sn2ÍR-Ez.E2l A
Lhotka n/L 13. 410 02 Lovosice

Předmětem télo revize je e|e|díoinslalace býu, býového domu "G''

ZAHMDA |l' BoŽeny Němcové, Hostivic,e'

Dis1.ibuční .ozvodná síť cEz.

3x4o0V/230V TN-C-S, 50Hz

-samočinným odpojením od zdroje

Az E|ektropío.iekce s.Í.o', |ng zdeněk Hánáček, lng MadimiÍve|ák'

zakázka óís|o 001'

Elektroinstatace,ie p.ovedena v děsněné sousíavě kabely CYKY'

kabelyjso! u|oženy pod omítkou. Přívod pfo byt je s e|ektíoměro.
vého bzvaděče na daném palřé.

Popis zaíízeni lzo|ační odpo. |mpedance smyčky
M ohmů ohmů

Hlavní vypínač přívodu
svodič GH'NT Nus||
Jistič cHlNT 16A/3Í kabel CYKY 5cx2'5
Vývod spoíák
Jistič cHlNT 16Al1f REZERVA
Jistič CH|NT 10A'l1f REZERVA
Jislič cHlNT 1oA,'1f kabel oYKY 3cx1'5
zvonek a venti|átoÍ

svěÍIa
Jis1ič GH|NT 16A/1f kabe| oYKY 3cx2'5
zásuvky pokoj
Jis1ič CH|NT 16]AJí f kabe| oYKY 3cx2'5
zásuvky pokoj
Jistič CH|NT 16N1f kabe| oYKY 3c)2'5
zásuvky kuchyňská |inka
Jis1ič CH|NT 16A'/1f kabe| oYKY 3cx2'5
zásuvka myčka
cbíánič CH|NT 25A'l0'o3A./1Í (|Í - 28,5mA, Ud.0'04\4
Jistič CH|NT 1oA'/íí kabeÍ CYKY 3cx1'5
světla koupe|na
Jiíič cHlNT 16Á11Í kabel cYt(Y 3cx2'5
zásuvká pračka
JÍstič CHÍNT 16Á'/1f kabelCYKY 3cx2'5
zásuvky koupétna

500 0,9
,vývody v tomto rozvaděči oznmačené : ."

5Oo 1'5

0,89

6x500

6x500

500

500

500

500

500

500

6piňč6BŇŤ75Míkabel cYlÓ. 4Bxí 0

si|ana 1
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Mís1o revize:

Vypracoval:

45042Í2006

d|e ČsN 33 1500 a
ČsN 33 2000.&61

Boženy Němcové, Host.vice - býový dům .'G"

Má.ce| Metayeí ev.č.1737 l 5I02jR-Ez.E2] A
Lhotka nl]- 1 3, 41 0 02 Lovosice

c)zKoUŠENI:
žá7oeni uvlo runr.ene oozkoušéno a byla ověfuna céIistvosljednď|ivých okÍuhů. Funkčně by|y

odzkoušeny všeciny jiíící a spínaď pNky'

D)CELKOVY POSUDEK:. 
Revi7e byta pÍovedena dte ČsN 33 1500

ImpedancÉ smyčky a izo|ačnisávy odpovidaji ve všech případech csN 33 2000-4-41

o;h.ana před nébezpečným dotykovým naÉtím:
ž"ň ;á' 

" . 
-trytím'a izolací ďe ČsN 33 2o0s'4.4l

NeŽvýchčástí: -samocnnýmodpojenim.od-2dJoje'pro{'dovýmchÍánifuma
pospopváním dte ČsN 33 2oo0.4-41

.naměřená hodnota přecrlodového odpo.u ochranného vodiče
nepfusáh|a 0'1 ohmů

-vyoavovaci rozaítové pÍoudy (|r) proudových chráničů a dotykové
;aÉtí (Ud) WhovuiiČsN 33:000-+41 - --- '

Jištěni a dimenzování vooierr oapoiúa bsí'r áa 2ooi}4-43 a čsN 33 2ooo-5ó23, bEÍevné zngčení

odpovidá ČsN 34 0165.

RáVĚR:*íroioi..neni 
oot<ončeno zasiťováni objeKů by|a impedance smyčky měřena přes provizomi

oiiuoá, Á"ný ovr n"poj"ný v mistě napojení slgv;niíních Íozvadéčů. Ptoto je núné po dokončeni

l""iióuani á nápoijniolvodů nové přeměřeni impedancí smyčky.

Pot]Žité měřící pí|dÍoje: Měření izolačoícfi a přeciodových odporů přís{ío,iem:
EURoTEST 6Í557 v'č.Í3038922

Měření impédance smyčky příslÍojem:
EÚRoTEST 6't 557 v.č' í 3038922

stEna 2



450-43,/2006

Mís|o revize:

objednaválgl reviz€:

Revizní technik:

Revize pÍovedena dne:

zp.áýa o reviŽ whotoveía dne:

celkový posudék

VÍcHoZí ZPRÁVA o REVlz|
ELEKrRIcKÉHo ZAŘíZENí

DLE ČsN 33 ,|500

BoŽenv Němrové, Hosíivice
Byb; výs{avba ZAHMDÁ l| - b)lto\'ý dům "G. - M č.18

ELMo s.{Úř spo|' s r' o-
Maďpva 3' 41o 02 Lovosice

Ma.cel Máayer
Lholka ntr 13, 4í0 02 Lovosice
evidenční čí5lo: 1 737,/5/02lR-Ez.EzA

1.10-2006

3.í0.2006

E|eKÍické zařízení je schopné bézpečného a spo|eh|ivého
pÍovozu dte čsN 33 í5oo po sp|nění E'zÁvĚR".

_z<objednevatel
')<aÍchiv íevizního technika

Poč€t st.an:
Počet pfi|oh:

Poóď whotoveni:

Revizní zp.ávu př€Yzal(.) dne : '-..-..-'.'..-...' '..... ''....2006

Po{Ě .aiaÍlp lechnikap4is



Místo Íevize:

WpíacovaIi

A) PRoHLíDKA ZAŘÍzENi:
Rozsah revize:

Zdro.tel. eneruie:

Napěťová soustava:

ochrana před nebezpéčným
dotyko\.ým napětím:

Téchnická dokumentace:

stÍÚčný technický popis:

B)MĚŘENí:

450-4312006

dle ČsN 33 í500 a
ČsN 33 2000.6-61

Božény Němcové, Hostivice . býový dům "G"

Marce| Metaye. eV'č.1737 |5!g2R-Ez.E2lA
Lhotka n/L 13, 410 02 Lovosice

Předmětem léto revizeje é|eKfoins1a'ace býu, býového domu '.G.'

ZAHMDA ||, Boženy Němcové, Hoíivice.

Diíribuění rozvodná síť ČEZ'

3x400V/230V TN-C-S, 50Hz

-samočinným odpojením od zdroje

Az E|ektíopmjekce s.Í.o-' lng zdeněk Hanáček, lÍ|g \^adimírVé|ák'
zakázka čís|o 001 .

E|ektíoinsta|8ce je píovedena V úěs.ěné soustavě kabely CYKY,
kabe|y jsou u|oženy pod omitkou' Přívod pfo byt jo s elektÍomérc.
Vého .ozvaděče na daném patře.

Popis zařízení lzo|ační odpor |mpedance smyčky
M ohmů ohmů

Hlavní Wpinač pňvodu
svodič CH|NT NU&||
Jistič cHlNT 16A/3f kabel cYlCí 5cx2'5
Vývod spo'ák
Jstič CH|NT 16A/1f REZERVA
Jistič oHINT 1oA"/íf REZÉRVA
Jiďič eHlNT 10fu.1f kab6| cYKť 3cx1'5
zvonek a venli|átor

svála
Jiíič cHlNT.l6A'/1f kabe| CYKY 3cx2.5
ásuvky pokoi
JistÍč cHlNT 16ÁJ1f kabelCYKY 3cx2'5
zásuvky pokoi
Jistič cH|NT 16Á./1Í kabe| oYKY 3c)2'5
zásuvky kuďyňská linka
Jistič ÓH|NT 16Á'/íf kábe| oYKY 3c}2'5
záswka mycka
cbíánič cH|NT 25fu0,03ÁJ1f (|r- 28'5mA' Ud - 0'04V)
Jistič CH|NT 10fu1f kabel CYKY 3cx1,5
světla koupe|na
Jstič oH|NT 16N! f kab€l oYKY 3cx2'5
zásuvka píačka
Jiďič cHtNT 16Aíf kabe| CYKY 3c}2'5
zásuvky koupelna

500 |,2

500 0,9
,vývody v tomto rozvadéči oznmáčené : -.

500 1,5

500 0.89

6x500

6x500

500

500

500

500

3x0,61

3x0,83

0,89

'|,21

Rozvaděč 1 o|áslový ELcoN 16mod. chodba:
Vypínač CHÍNT 25Ál3f kabel CYKY 4Bxí o

r ' l .
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Místo .eYize:

Vypraooval:

450'43/20{Xt

dle ČsN 331500 a
csN 33 20006-61

BoŽeny Němcové' Hostivice - bytový dům '.G"

Marcei Metaye. ev ' č',l737lslgaŘ-Ez-E2lA
Lhotka n/L 13,410 02 Lovosice

c)zKouŠENi:
Žáiizeni oyr run*eně oozkoušeno a byta ověřena ce|istvost jednot|ivých okruhů. Funkčně býy
odzkot]šeny všechny jistícía spínací pNky.

D)CELKOVY POSUDEK:, 
Revize by|á pÍov€dena d|e ČsN 33 1500

|mpedance smyčky a izo|ační s{aw odpovída,ií ve všech případ€ch csN 33 2000.4-41

ochrana před nebezpečným dotykovým napělím:
Žiuý"n eaii. -kÍytím a izo|aci dle čsN 33 2000.4-4í

Ňeiiúcrr restr. -sámoďnÍým odpojením odzdÍoje, pÍoudovým chránič€m á
pospojováním dle ČsN 33 2@0.+41

-naměřená hodno{a přechodového odpoíu oďÍanného vodiče
nepřesáh|a o'1 ohmů

_vybavovací rozdí|ové pÍoudy (|0 píoudových chrániěů a dotykové
napěti (Ud) vyhovuji čsN 33 200G4-41

Ji&ění e dímenzování vodičů odpovÍdá ČsN 33 2ooG4-43 a ČsN 33 20oG5-523' bařevné značení

odoovídá ÓsN 34 0165'

oáVĚR:
íroÍože není dokončeno zasíťování obieKů by|á imp€dance smyčky měňena přes provizomi

příVod, KeÚ by| napojený v místě napojení ýaveniíních rozvaděčů. Prolo je núné po dokÓnč€ní

zasíťovánÍ a napojení přívodů nové přEměření impedancí smyčky'

Použhé měřici přííÍoié: MěřénÍ izo|ačních a přechodo\.ých odpoÍů příslfojem:
EURoTEST 61557 v.č'13038922

Měření impedance smyčky přííÍoiem:
EURoTESI 6'| 557 v.č'í3038922

slrana 2



450-44/2006

MÍsto rcvize:

obiednavatel Íw.ze:

Revizíí tecňoik

Revize pov€dena dÍe:

zpráva o 'evizi vyhotoveÍa éné:

ce|kový posudek:

Počet srán:
Počer pfi|oh:

Počá vyhotovení:

Revizni zprávu přEvzat(a)dn € :.... '............... '...... '..2006

VýcHozí zPRÁvA o REV|Z|
ELEKTRlcKÉHo zAŘízENi

DLE ČsN 33 1500

BoŽeíY Němcové, Hos1ivice
Bybvá výslávba ZAHRADA || . bytoÚ dům 'G" - b]^ ě'19

ELMo schoř spo|- s ť' o-
Machova 3, 4íB02 Lovosicé

Marcel lúetay€I
Lhotká ÍýL í3, 4Ío 02 Lovo5ic6
evidenční čís|o: 1737/5/0zR.Éz.Ez A

l.í0.206

3.10.2006

ÉlektÍické zaiíz€ní ie scltopné b€zpefuého a spolehlivého
provozu are ěsN ú tsoo'po sphění E)ávĚR..

_2{obiednavatel
1xarďÚv.evizního technika

Podpě.é{'řtÍtotéchnilB



-

Místo řev.ze: Boženy Němcové, Hosdivice - býový dům "G.,

Marce| Metayer ev-ě',|737 l5rc2|R-Éz'E2IA
Lhotka n/L 13,410 02 Lovosice

Vypía@vaI:

zdÍoj e{. eneígie:

Napěťová souýava:

Jistič cHtNT 1oA./1Ť kabel oYKY 3cx1'5
svět|a kuchyšká |inka
Jistič cHlNT'16A/1f kabol oYKY 3cx2'5
zásuvky pokoi
Jistič cHlNT .16^/1Í kabel CYKY 3cx2'5
zásuvky pokoj
Jistič cHlNT 16Á'/1f kabelcYKý 3c''5
zá suvky pokoi
Jistič cHlNT.í6ť1Í kabe| cYKí 3cx2.5
zásuvky kuchyňská |inka
Jistič cHlNT í6fu1f kab€| cYKÝ 3cx2'5
zásuvka myčka
chíánič cHlNT 25No,o3Al1í (|r.28mA, Ud'0'04\4
Jistič CH|NT 10A,/'tí kabe| CYKY 3cx1'5
svět|a koÚp€ha
Jistič oH|NT 16A/1f kabe| oYKY 3c)2'5
zá suvka pÍačka
Jiýič oH|NT J6Á/1f kabď CYKY 3c2'5
zásuvky koupe|na

45G4412006

d|e ČsN 33 1500 a
ČsN 33 2000-6-6l

A} PRoHLíDM ZAŘíZEN|:
ť"'J.;;". 

- " *- .. 
PředměÍem této .evize je elektíoinsÍalace býu' býového {Íomu "G"

ZAHFiADA tl. BoŽeny Něm6ové, Hostivice.

Diííibuční Íozvodná síť ČEz.

3X4OOV/230V TtGc-S, soHz

ochrana přéd nebezpečným
dotykovým napětím: -samočinným odpojením od zdÍoje

Az EleKroprojekce s'Í.o' ' tng zdeněk Hanáfuk, Ing VládimiÍ Velák'

zakázka čís|o 001'

E|eKroins{a|ace,i€ provedena v utěsněné soustavě kabe|y CYKY'

kabe|y jsou uloŽ;ny pod omítkou. Přívod pro bý je s e|eKÍoměío'
vého Íozvaděče na daném pat.é'

Technícká dokumentacé:

stručný téchnický popis:

B)MĚŘENí: Popis zaíízení

ffi
Htavní vypínač příVodu
svodič cHlNT NU6.||
Jistič cHlNT 16.J3Í kábel CYKY 5cx2'5
Vývod spoíák
Jistič CH|NT 16A11Í REZERVA
Jis1ič CH|NT í0Á'/íí REZÉRVA
Ji51ič cHlNT 1ofu1f kabel oYKY 3cí '5
zvonek a Venti|átoí

světla

lzo|ační odpo' |mpedánce smyčky
M ohmů ohmů

500

500
,vývody v tomto íozvaděč;

3x0,61

3x0,9

0,93

1 ,5

1,22

1 ,2

0,88
ozímačené : _

0,97

6x500

6x500

500

500

500

500
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Místo r€vize:

Vypíacoval:

45044t"06

dle ČsN 33 1500 a
ČsN 33 20006-61

BoŽeny Němcové. Hostivice . býový dům ,,G.'

Márcet Melaye' ev.č'Í737 ElazŘ-Ez-É2l A
Lhotka ďL 13. 410 02 Lovosice

c)ZKoUšÉN|:
žířízen1 nýo tunkřne odzkoušeío a byta ověřena celis1vost jednot|iv.ých okuhů. Furtkčfiě byly

odzkoušeny Všéchny iis1ící a spínací pívky'

D)CELKoVÝ PoSUDEK:' 
Revize byla prov€dena dle ÓsN 331500

|mpedance smyčky a izo|ačŤí íavy odpovidají ve všech případech ČsN 33 2000-+41

ochrana před nebezpečným dotyko\^ým napětím:
Živycn částl: -kryt|m a izo|aci d|e ČsN 33 2000-4.41

Ň|ziÚ"n uoi. -samočinným odpojením od zdřoje, proudovým chráničem a
pospojováním d|é ČsN 33 2000.+41

-naměřená hďnota pfuchodového odpo.u oohÍanného vodiče
nepiesáh|a 0'1 ohmů

-vybavovací Íozdí|ové pÍoudy (|r) pmudoýich ď|ráničů á doÍykové
napeti (Ud) vyhovuji ČsN 33200G4.41

Ji&ění a dimenzování Vodičů odpovídá ČsN 33 2ooG4-43 a ČsN 33 2oo+5-523, bárevné značení

odoovídá ČsN 34 0165-

E)áVĚR:
írotoŽe nenídokončeno zásíťování objeKů by|a imp€dan€e smyěky měřeía pňes provizomi

pnvoo, rcery oyt napoiený V místě napoiení í8veništních rozvaděčů. ProÍo je nutné po dokončeni

;ásíťování a napojení přívodů nové pfuměření impedancí smyčky.

PouŽitě měřící pňs{roie: Měřéní izo|aóních á přechodových odporů přís1řojem:
EURoTEST 61 557 v.č.13038922

Měření imp€dance smy.'q přís{íoiem:
EURoTEST 61557 v'ě'13038922
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450-4512@6

Místo revize:

objednavat€| Íeviz€:

Revizíí technik

Revize pÍovedFna dne:

zpráva o revii vyhotovena dne:

celkový posudek:

uícHozí zpnÁve o REV|Z|
ELEKÍR|cKÉHo zAŘízENí

DLE ČsN 33 1500

Boženv Němcové, Hoslivice
Bybvá výs{avbá zAHMoA || . býoÝý dům .G" - byt ó'20

EL'r'o s.'!oř spo|. s Í. o.
Machova 3, 4t0 02 Lovosice

MaÍoe| M€íaye.
Lhotks Íí. í3, 4í0 02 Lovosioe
evidenční čís|o:''737l5/0zR.Ez.EzA

1.í0.2006

3'1o2o0€

E|éKíické zařízéní jo s{Í|opné bezPčného-a spo|eh|ivého
D'ovozu dte čsN 33 'i 500 po sp|nění "EEAVER".

-aobiednavateÍ
í)(aÍďliv Íwia|ího tectmika

Počet s{.an:
Počet pňloh:

Počet vyhotovení:

Revizní zp.ávu přéYza|(a) dn € : '.......--'..-.. ... '........2008

Áés'- 

-'<'4\

l 'rt \r,. \

.: l,'l.lcél |r'ETqYER íP2.,,#ii,Zit;;i,,^ [;
Y+-. š/

Pod!'6 rcťaÍňo téchnjl€



Místo |évize:

Vyprecoval:

45G45/m06

db čsN 33 1500 a
esN 33 2000-6-61

BoŽeny Němcové, Hoďivicé . býový dům "G''

Marcel Meiayer ev ' ó' 1737l5l02/R-Ez.É2l A
Lhotka n/L 13,410 02 Lovosice

ZAHRADA ||, Bože.y Němcové' Hoýivíce.

Diď.ibuční .ozvodná siť ČEz.

3x4o0V/230V TN-C-S, 50Hz

A} PRoHLíDKA zAŘÍzÉN|:
i,o.s"l reviz.. Předmětem této revize je é|ektroinstslace bytu, býového domu "G.

zd.oi e|' ene€ie:

Napěťová souďava:

ochrana před nebezpéčným
dotykovým ngpětím: -samočinným odpojením od zdíoje

Technická dokumenlace: Az E|eKrop.ojekce s.Í'o-' tng zdeněk Hanáček' Ing VladimírVe|ák,
zakázka číslo 001.

EleKÍoinstalace je píoveclena v utěsněné soustavě kabe|y CYKY'
kabe|y jsou u|oŽeny pod omítkou- Přívod p.o bý ie s elektÍoméro-
Vého íozvaděče na daném palfu'

o^.,^^Áň l n|á.t^VÝ F| cnN 16mM chodba:

Vypínač cHlNT 25Á'13Í kabe| oYKY 4Bx1U
H|avní vypínač pÍíVodu
svodič cH|NT NU6.II
Jislič cHlNT 16A/3f kabel cYt<ý 5cx2'5
Vývod sporák
Jislič CH|NT 16A11Í RÉzERvA
Jiíič oH|NT í0Al1f REZERVA
Jis:Úč cHlNT 10A'/1Í kabe| cYKý 3cx1'5
zvonek a venti|átor

stručÍý techfi ický popis:

B)MĚŘENí: Popis zařízeni

svála
Jistič cHlNT '16Á'/1f kabel oYKY 3cx2'5
zásuvky pokoj
Jistič oH|NT 16A./1Í kabél cYw 3cx2'5
záswky pokoi
Jístič cHtNT '16Á./1f kábel CYKY 3cx2'5
zásuvky kuchyňská linka
Jistič CH|NT 16A/íí kabe| oYKY 3cx2'5
zásuvká myčka
chúnič cH|NT 25A"/o,o3fu1f (|..28,5mA' Ud. o'05V)
Jislič CH|NT 10A'/1í kabel CYKY 3cx1'5
světla koupeha
Jislič cHINT 16ÁJ1Í kabel CYKY 3cx2'5
Zásuvká pÍačka
Jistič cH|NŤ 16ÁJ1f kabel CYKY 3c2'5
Zásuvky koupe|na

tzo|ační odpoí |mpedance smyčky
M ohmů ohmů

6x500

6x500

500

3x0,65

3x0,86

0,89

1,23

1,23

500

500

500 1,2

5oo o'91
,výv(ťy v tomto íozvaděči oznmačéné : -*

500

51Íana 1



Misto revize:

VyprácovaI:

450-45/2006

db ČsN 33 1500 a
ČsN 33 2000.6-6,!

BoŽeny Němcové' Hostivice - býový dům .'G'.

Mafcel MetayeÍ ev.č'í737 IslizlR.Ez-Ez A
Lhotka n/L í3,410 02 Lovos'ce

c)zKouŠENi:
žán'"ni ovro runkena odzkoušeno a by|a ověřena ce|is{vos{ jédnot|ivýď okíuhů. Funkčně byly
odzkoušeny všechny jislící a spínécí pÍvky-

D)CELKoVÝ PoSUDEK:, 
Revize bylá p.ovec'ena db ČsN 33 í500

lmpedance smyčky a izo|aóní stavy odpovída,ií Vé všech případech ČsN 33 20Qo.4-41

ochrana před neb€zpečným dotykov.im napětím:
Ži\^i'ch čáŠi: _kýim a izo|aci d|é csN 33 2000-4-41

Ňeiivicrr easti: _samočinným odpojením od zdoe, přoudovým chráničem a
pospojováním d|e čsN 33 2000-4.4.{

-naměrená hodnota přechodového odpolu och.anného vodiče

nepřesáhla 0,1 ohmú
-vybavovací .ozdí|ové proudy (lí) proudových chÉničů a dotykové

napéi| (Ud) vyhovuii ČsN 33 2000-+41
Jišění a climenzování vodičů odpo;ídá ósN á3 2ooo-4-€ á ČsN 33 2ooo-5-523. beřevné znaóení

odpovídá ČsN 34 0165.

qáVĚR:
irotože není dokonóeno z8síťování obie|dů by|a impedance smyčky měřena přes píovEom|

ďívod' kteFi by| napojený v mistě napojeni slaveništnich Íozvaděčů' PÍoto je nutné po dokončeni

zasíťování á napojeni přívodů nové přeměřeni impedanci smyčky.

PouŽité měřící přís{Íoie: Měření izolačních a přechodových Ódpofů příýoem:
EuRoŤEsT 61 557 v.č.í3038922

|\4ěfuni impedance smyčky piisl|ojem: 
. 
' 
'

EURoTEST 6í 557 v,č j303a922

i" l *' '
, , ' -1e , . ,
t .  

!

Ž/ ><..1tz? .--é -
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45G{A2006

\.ÍcHozí ZPRÁVA o REV|Z|
ELEKTRlcKÉHo zAŘízENí

DLE CSN 33 1500

Míío revize:

objednavate| r€Mzei

Revizní lechnik

Reviz€ pŤovedena dne:

zp.áva o reviŽ výrďovena dne:

celkovi posudék:

BoŽelry Němcové, Hos1ivice
Býová vý$avba ZAHRÁDA ll - býový dům "G". bý č.21

Etl,o sďoř spo|. s f. o.
MaďBva 3, 4í0 02 Lovosice

Mafce| Mďay€Í
Lhotka nll 13, 4ío 02 Lovosice
evidenóní čís|o: 1737/5/0zR.Ez.EzA

1.10.2006

3.í0.2000

E|ektrické zařízení |e schopné bezpečného-a spo|ehlivého
orovozu ďe čsN 33 1 5oo po sp|nění "E)ZÁVĚR".

Počet $Ían:
Počet Éíl''h:

Počet vyhotovení:

Revizní zp|ávu převza'(a) dne : .. ' . .. -............... ' . ...,..2006

-2xobj€dnavďeI
-1xaÍciiv ťevizního technika

po4b rsizniho iectutka



Misto řevize:

Vypracoval:

450'4612006

ďe čsN 33 í500 a
ČsN 33 2000.6.6l

Boženy Němcové' Hoíivice - býový dům .'G"

MarÚe| MďayeÍ ev.č,1731J1nzR.Éz'EzA
Lhotka n/L 13, 410 02 Lovosicé

A) PRoHLíDKA zAŘízÉNÍ:
iozsah revize: Předmáem této revize je e|eKroíns1a|aco bytu, býového domu ''G"

ZAHMDA ||, Boženy Němcové, Hos{ivice.

ochrana pfud nebezpečným
dotykov'ým napětim: .samoěinným odpoiením od zdoe

Zdmi e|. eíeígie:

Napěťová sous{ava:

Technická dokumentáce:

sÍíUčný techniďý popÍs:

qMĚŘENl:

zásuvky pokoj
Jistič CHINT 16N1f kabc|oYKY 3cx2'5
zásuvky pokoj
Jistič cHlNT 16Á'/1Í kab€| CYKY 3cÉ'5
zásuvky pokoi
Jišič CH|NI J6A'/1f kabe| cYKY 3c}2'5
vývod podtahové topeni
Jistió CH|NT 16Á"/íf kabe| cYK/ 3cx2.5
záswky kuchyňská |inká
Jistič cHlNT 16^./1f kabe| CYKY 3cx2.5
Zásuvka myčka
JistÍó CH|NT 1 0A'/1í kabel CYKY 3cx1 '5
Vývod digesloř
Jis1ič CH|NT 10A'/1f kabel oYKY 3cx1,5
světla
Jiďiě oHÍNT 10A,íÍ kabet oYKY 3cx1'5
světla

Dislribuční íozvodná siť ČEz.

3x400V/23oV ŤN-Gs' 50Hz

Az ElektÍopÍojekce s.r.o', tng zdefiěk Hanáček, lng Vladimír Velák'
zakázka čís|o 00,1'

Elektroinsta|ace,íe provedena v utěsněné soustavě kabely CYKY'
kabety jsou u|oženy pod omítkou' Přívod pÍo býie s e|ektrcmě.o-
Vého Íozvaděče na daném patřé.

Popis zeřízení |zo|ační odpoí hpedance smyčky
M ohmů ohmů

Ro1vaděč '| p|aslový ELcoN 16mod' chodba:
Vypináč cH|NT 25A'l3f kabe| oYKY 4Bx10
Hlavní vypínač přívodu
svodič CH|NT NU6.ll
Jis{ič cHlNT 16A/3f kabel GYKY 5cx2'5
Vývď spp'.ák
Jistió cHlNT 16fu1Í REZERVA
Jistič oH|NT í0Á'/íf REZERVA
Jiďč cHtNT 10A/.lf kab€l cYKý 3cx1,5
zvonek a venti|átor

6x500

6x500

500

500

3x0,65

3x0,86

0,8s

1,23

1,23

1 ,2

0,91

0,9

500

500

500

500

í|ana 1



Misto tevize:

Vyp.acoval:

450-46/2006

dle ČsN 33 1500 a
csN 33 200G6-61

BoŽeny Němcové, Hostivice. býový dům "G"

Marcel Metayer ev'ó.'737 r5fi2lR.Ez-E2|A
Lholka ďL '|3,410 02 Lovosice

chÍánič CH|NT 25Alo,o3Ál1f (|r - 28ÍnA, Ud - 0'059
Jistič cHlNT 10ÁJ1f kabe| cYtcý 3cx1,5
svět|a koupé|na
Jiďió cHlNT 16A'/1f kabel CYKY 3cx2,5
zá suvka pračka
Jis1ič CH|NT 16A'/1f kabe| CYKY 3cp'5
Zásuvky koupeha

Použité měřící pňšÍoje:

,vývody V tomto rczvaděči oznmačené j -

500 1'5

500 0,9

0,93500

c)ZKouŠENí:
z;fizení by|o funkčně odzkoušeno a by|a ověřena celistvost.iednot|i\.ých oknthů, Funkčně b!,ly

odzkoušeny všechny jistící a spínací pNky.

D)cELKo\.Í PosUDÉK:
Revize by|a pÍovedena d|e ČsN 33'1500

lmpedancé smyčky a izo|ační stavy odpovídají ve VŠech případech ČsN 33 2000-4-41
ochíana před nebezpečným dotykov.ým napětím:
Živých částí: -k.ytím a izo|ací d|e ČsN 33 2000-+41
l'teii."ýctr čá*i: -sarÍočinným odpojením od zdíoje, p'oudovým chráničem a

pospojovánim dle ÓsN 33'200G4-41
-naměřená hodnota pňechodového odporu ochranného vodiie

népíesáh|á 0.1 ohmů
-vyoavovaci rozdílové pÍoudy (|.) píoudových chráničů a dotykově
napáí (ud} vyhovt]ii ČsN 33 2000.4-41

Jišění a dimenzování vodíčů odpovídá ČsN 33 2ooo4-43 a ČsN 33 2000.5-523, barevné značéní

odpovídá čsN 34 0165.

E)áVĚR:
irotože není dokončeno zasíťování objektů by|a im ance smyčky měřena přes provizorni

piiuod, r.t""ý nvr nupojuný v mís{ě napojení s{áveniíních roŽvaděčů- Pfoto je nutné po dokonč€ni

;asiťování a napojení přÍvodů nové pňeměření impedancí smyčky.

Měření izo|ačních a přechodových odpoÍú přístroiem:
EURoTEST 6í 557 v.č.13038922

MěFení impedance smyóky přístÍojem:
EURoTEST 61 557 v'č'1 303E922

staana 2



45S,171200o

Mi51o reviz€:

otlednavatel Í€vize:

Revizní techn.k:

Revize prov€dena dne:

zpÍáva o Íevizi vyho{ovena dne:

c6|kový pogJd€k

Počé{ stran:
Počél piÍIoh:

Počei vyhotovení:

Révizní zp'ávu pfuýza|(a) dné :' '................... '..-. '.. '2006

\.ÍcHozí ZPRÁVA o REV|zt
ELEKTRtcKĚHo zAŘízENí

DLE ČsN 33 ,í 5oo

BoŽeny Němcoýé' Hosivice
Býová výgavbá ZAHMDA ll - byioYý dům'G". byt č'22

ELMo schď spol. s Í. o.
Machova 3' ,|Í0 02 Lovosice

Marc€l MetayeÍ
Lhotka n/L Í3, 4í0 02 Lowsice
évidsnčnÍ číslo:'l737l5/0zR-Ez-É2J A

1.10.2006

3.í 0.2(xE

ÉleKÍické zaříze[í ie schopné bezp€čného a spoleh|ivého
ptovozu db ČsN 3315{D po splněni "E}zÁvĚR''

_2xobjednavatel
-íxa.chiv Íovizního t€chnika

po4'el.a/tsniňo bďnika
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Místo revize:

Vypracoval:

4504712006

ďe ČsN 33 150o a
csN 33 2000-651

býového domu ''G''

BoŽeny Němcové' HosliYicé . bíový dům 'G'

Marce| Metayer ev.č.1737 l5|o2lŘ-Ez'E2l{
Lhotka n& 13,4í0 02 Lovosice

A) PRoHLÍDKA ZAŘizENí:
Rozsah 'evizé: Předmětem této íevizeje e|ektroinýálace bytu'

ZAHRAoA ||, BoŽ6ny Němcové, Hos1ivice.

ochíana pfud nebezpečným
dotykovým napáím: _samočiníým odpojením od zdroje

zdío'i e|. ene.gie:

Napěťová soustava:

B)MĚŘENl:

Technická dokumenta.e:

struóný technický popis:

Dis|íibuční .ozvodná síť ČEz.

3x400V/230V TN-C-S, 50Hz

Az EteKropÍo,iekce s...o', |ng zdeněk H8náček, |ng MadimírVelák'
zakázka čís|o 001.

Elektroinslalace jé pmvedena v utěsněné soustavě kabe|y CYKY,
k8be|y jtou u|oŽeny pod omítkou- Přívod pro bý ie s e|ektÍoměro.
vého rczvaděče na daném patře'

Popis zařízéni |zo|ační odpoí lmpedanoe smyčky
M ohmů ohmů

Rozvaděč 1 o|aslot.Í ELcoN 16mod. chodba:
Vypinač cH|NT 25Al3f ksb€Í oYKY,íBx'10
H|avní wpínaó přívodu
svodič cH|NT NU6-|l
Jistič cHtNT 16Al3f ý€bel CYKY 5cx2'5
Vývod spoÍák
Jistič cHlNT 16N1' REZERVA
Jistič oH|NT í0Ál1f RĚZERVA
Jistič cHlNT 10ÁJ1f kabe| cYKí 3cx1'5

6x500

6x500

3x0,6

3x0,84

0,85

1 ,19

í ' 19

0,9

zvonek a venti|átor 500
Rozvádéč 2 D|aíoVý ELcoN 16mod. chodbá:
Jisttč cHlNT 1ofuíf kabe| CYKY 3cx1,5
svět|a 500
Jis1ič CH|NT 16Á'/1Ť kab€l oYKY 3c}2'5
zásuvky pokoi 500
Jistič cH|NT ,í6AJ1f kab€| CYKY 3cx2'5
zásuvky pokoj
Jis{ič cHlNT 16Á'/1f kabe|oYKY 3cx2'5
zásuvky kuchyňská |inka
JističoH|NT 16Á'/1Í kabel CYKY 3cx2'5
zásuvka myčka
chránič cHlNT 25Al0,03ÁJ1Í (|'- 28'5mA' Ud.0'05V)
Jisič CH|NT 1 0Á'/í f kabe| oYKY 3cx1 .5
svět|a koupe|na
Jistiě CHÍNT í6N1 f kabel CYKY 3cx2'5
zásuvl.€ prečká
Jis{ič CH|NT 16A'/1f kabéIcYKí 3cx2'5
zásuvky koupe|na

,vývody v toínto fozvaděči oznmačené : -*

500 1,5

500

500

500

500

0,84

ti '  t t '" .11.-ro,^" ' . , ''''},,á,:,:'.,, J :.,, :.



Místo íevize:

VypÍacova|:

4504712006

dle ČsN 33 í500 a
ČsN 33 20006s1

BoŽeny Ňěmcové, Hostivice . býový dům ''G"

Maícel Metayer ev'č.1737 | sn2lq.Éz-Ezl A
Lhotka n/L '13, 4í0 02 Lovosice

c)zKouŠENí:
zářízení by|o funkčně odzkoušono a byla ověřena celiďVostjednď|ivýGi okruhů. Funkčně by|y

odzkoušeny všechny jis{ící a spínací pÍvky.

D)cELKo\.ý PoSUDEK:' 
Revize byla pBvedena clle CSN 33 1500

|mpedanoe smyčky a izo|ač í íaW odpovídají ve vŠéch případech ČSN 33 2000-4-41
ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:
Živýď óástí: _krýím a izo|gcí d|e ěsN 33 2000-4.41
Néiivých čágí: -samočinným odpoiením od zdÍoje, proudovým chráničem a

pospojováním d|e ČsN 33 200G4-11
-naměřená hodnota přechodového odporu ochranného vodiče
nepřegáhla 0,1 ohmů

_\abavovací rozdilové proudy (|r) p'oudových ch'áničů a dotykové
napáí (Uo výlovují čsN 33 200G4'41

Jiíění a dimenzování vodičů odpovídá ČsN 33 2ooo.4-4i} a čsN 33 2o0&s523' ba.evÍé značení

odpovídá ČsN 34 0165.

qáVĚR:
irciože není dokončeno zasíťování objekti by|a imp€dance smyčky měřena přes píovizom|

přivod, kteď by| napojený v místě napoiení ďaveniíních |ozvaděčů' PÍoio je nutné po dokončení

zasíťování a napojení příÝodů nové přeměření impďancí $myčky'

PouŽté méřÍcí příslroje: Měření iŽo|ačnich a přéchodových odpoi] přístrojem;
EURoTEST 6í 557 v.č.13038922

Měřgol impedance smyč*y přístfojem:
EURoTEST 6í 557 v.č'í3038922

s1Íana 2



450-,{812006

Místo revize:

ob.iednaYat€| íwŽ€:

Revizni techfiik:

Revize pÍovďena dne:

zpráva o Íeviá whotoveía dne:

ce|kový posud.ek:

\.ýcHozí zPRÁvA o REVlzl
ELEKTR|cKÉHo ZAŘízENÍ

DLE ČsN 33 ,l500

Božéíry Němcové, Hoslivic€
Bytová výdavbá ZAHRADA l| . bytový dům "G". M č'23

ÉLMo schď spol. s .. o.
Machova 3' 4í0 02 Lovosice

i'aÍcel MelayeÍ
Lbolka nll 13, 4í0 02 Lovosice
evidenční óís|o: 1737l5'/02yR.Ez.EzA

1.í0'2006

3.í0.2006

Elektdc*é zaňz€ní ie schopné bezpeřÍého-a spolehlivého

oovozu ure čsH 33 rsoo po splněnÍ "qzÁvĚR".

-2xobjednavatel
íxaÍchiv révizíiho technika

Poče( siÉn:
PočeÍ pŤíoh:

Počet vyhotoveni:

Revizní zpÉvu ďeÝza|(a) dné : '.. .-. ... ... '. . .. - -.. . '- '. ' .. .2006

p..|PB íéliaňo l€chnilG



Miío rcVize:

VypíacovaI:

45S48/20{X)

d|e ČsN 33 1500 a
ČsN 33 2000'6-61

BoŽeíy Němcové, Hoíivice. bytový dům .G'

Marcé| MetayeÍ ev'č.1737 l'J12JR-Ez-E2lA
Lhotka n/L 13,410 02 Lovosice

A) PRoHLíDKA ZAŘízENi:
úzsah revize: Přédmaem táo revize je eiektřoins1a|ace býu, bytového domu .G.'

ZAHMDA |t, Božény Němcové, Hos1ivice'

oohrana před nebezpečným
dotykovým napětím: .samočinným odpoiením od zdroje

zdroj eI. eneígie:

Napěťová soustava:

B)MĚŘENí:

Technická dokumentace:

stÍučný technichý popís|

Distribuční Íozvodná síť ČÉz'

3x400V/230V TN-CS, 50Hz

Az EieKÍoprojekce s.r.o', |ng Zdeněk Hanáč6k, |ng V|adimíf Velák'
zakázka čís|o 00í '

ElektÍoins1a|ace je provedena v utěsněné sous1avě kabely cYKý'
kabely lsou u|oženy pod omítkou' Přívod pío bý je s e|eK.oměrc-
Vébo .ozvadéč€ na daném patře.

Popis zařízení |zotační odpoí |mpedance smyčky
M ohmů ohmů

Rozvadéč 'l o|aíow ELcoN 16mod' chodba:
ffi
ttisvní vypínač přívodu
svodičcHINT NtJ6-lI
Jistič cHlNT 16A/3f kabel cYl(Y 5cx2'5
Vývod spoÍá&
Jistič cHlNT 16fu1Í REZERVA
Jis1ič oH|NT '10A'/íf REZERVA
Jistič cHlNT 10fu.1f kab€l oYKY 3cí.5
ZÝon€k á venti|átor

6x500

6x500

500

3x0,6'l

3x0,9

0,93

1 ,21

1 ,21

0,88

Rozvaděč 2 o|as1ový ELcoN í6mod' chodba:
ffi
svět|a 500
Jislič oH|NT í 0Á./1f kabe| CYKY 3cx1'5
světla kuchyšká linká 5o0
Jistič CH|NT 16ÁJlf kabe| oYKY 3cx2.5
zásuvky pokoj 50o
Jistió oHINT 16Á'/1f kabe| cYKý 3cx2'5
zásuvky pokoj
Jistič cHlNT ,16Á'/1Í kabel GYKY 3cx2'5
Zásuvky pokoj
Jis.tič cH|NŤ 16Á./1f kabé| CYKY 3cŽ'5
zásuvky kuchyňská'inka
Jstič oH|NT 16ÁJ1Í kabel oYKY 3c}2,5
zásuvka myčka
chráničcHlNT25^Jo,o3ÁJ1Í(|Í. 26,5mA, Ud. 0'07V)
JisÍič oH|NT í 0Alí f kabel cYKí 3cxí ' 5
svět|a koupe|na
Jístíč cHlNT 'í6fu1Í kabe| ÓYKY 3cx2'5
zásuvka píačka
Jiíič cHlNT 16A'/{f kabe|cYt(Y 3cx2'5
zásuvky koupe|na

'vývody v tomto Íozvaděči oznmačené : -*

500 1,5

0,97

500

500

,,\,g,

. 
-:r, 

\
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Místo levize:

Vypťaooval:

450-48/2006

ďe ČsN 33 1500 a
ČsN 33 2000-6.61

Boženy Némcové, Hos1ivice - býový dům 'G"

Marcel Metayer ev'č.1737 lga2R-Éz-E1A
Lhotka n/L 13,4í0 02 Lovosice

c)ZKoUŠENÍ:
Z;řízení by|o funkčně odŽkoušéno a by|á ověřena oe|istvost jednot|ivých okruhů. Fl|nkčně by|y

odzkoušeny všechny jidící a spínací prvky'

D)cELKo\.ý PosUDEK:, 
Revize by|a provedena db ČsN 33 í500

lmpedánce smyčky a izolační stavy odpovÍdají ve všeoh pÍpadech ČsN 33 2000.4.41

ochÍana před nebezpečným dotykovým napětím:
Žiýých čás{íl .krytím a izolací d|e ČsN 33 2000-4.41

Ňeiúcn eisri: -samočinným odpojením od zdíoie' proudovým chÍánič€m a
pospojováním ďe čgN 33 2000.4.41

_naměfuná hodnota přechodového odpoÍu ochíanného Vodióe
nepÍesán|a 0,1 ohmů

.vybavovací ÍozdíIové pÍoudy (|r) píoudových chráničů á dotykové
napaí (Ud) vyhovují ČsN 33 200G4.4l

Jlíění a dimenzování vodičů odpovídá čsN 33 2oo&'4.43 a čsN 33 2000-5.523, barevné značení

odpovidá csN 34 0165'

qáVĚR:
írotože není dokončeno zasíťování objeKů by|a impedance smyčky měfuna přés provÍzomi

přivod, kteÚ byl napojený v místě napojeni s{aveništních Íozvaděčů. PÍoto je núné po dokončení

zasíťování a napojení přívodů nové přeměření impedancí smyčky.

PouŽité měřicí příslroje: Měření izo|ačních a přechodoÚch odporů přístrojem:
ÉuRoTEsT 61 557 v.č,1 3038922

Měřeni impedance smyčky příslrolem:
EURoTEST 6í557 V'č.1 3038922

íraná 2



450-4912006

MÍío r€vizé:

ob,|€dnavďe| Íevize:

Revizní teďnik

Revize proved€na dne:

zp.áva o revizi vyňotovena dne:

celkový posudek

\.ÍcHoZí ZPRÁVA o REv|z|
ELEKÍRrcKÉHo zAŘízENí

DLE ČsN 33 1500

Boženy l.lěmcové' Hostivicé
Býová Výstavba ZAHMDA ll - býový dům "G" - bý č.24

Et-i'o sďoř spo|. s r. o.
Maď|ova 3, ,+1o 02 Lovosice

MaÍc€l Me{gyef
Lhotká íýL í3, 4Í0 02 Lovosice
evideÍční číslo:'í737l5/0zR.Ez-EzA

1.í0.2006

3.10.2006

E|eldÍické zař|zení je scltopné bézpeóného a spoleh|ivého
provozu dté ČsN 33 '' 5oo po sp|něnÍ "EEÁVĚR'.

Počet íťan:
Počet piíloh:

Počet vyhotovení:

ReviznÍ zprávu pÍevza](a) dne : ".....-.-..-' '.....-.. '..-....2006
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MIýo revize:

Vypíacova|:

BoŽeny Němcové, Hostivice. býový dům "G''

MaÍcel Metayer éV.č' í 731 !5/02/R-EZ.EZA

Distribuční .ozvodná síť ČEz'

3x400V/230V TN-C-S, 50Hz

450-49/2006

dle čsN 331500 a
esN 33 2000-&61

bytového domu ,'G.,

Lhotka n/L 13,410 02 Lovosice

A) PRoHLíDM zAŘízENí:
Rozsah íevize: Předmáem této rcvjze je elektroinstá|ace býu,

ZAHRADA 1l, BoŽeny Němcové. Hos1ívice.

Zdroj e|' eneígie:

Napěťová souslava:

ochÍana před nebézpečným
dotykovým napáím: -samočiÍným odpojením od zdroje

Téchnická dokumenÍace: Az Elektrop.ojekce s'r'o.' lng Zdéněk Hanáček' |n9 V|adimírVelák'
zakázka číslo 001.

st.Učný technický popis: Elektroins{á|ace je pÍovedena V děsněné solstavě kabély oYKY,
kabetyjsou u|oŽeny pod omítkou- Přívod p.o bý je s elektromě.o-
vého rozvaděče na daném patře-

B)[íĚŘENi: Popis zařízeni |zo|ační odpor Impedance smyóky
M ohmů ohmů

Rozvadéč .Í plašový ELcoN 16mod. chodbá:
Vypínáč CHÍNT 25A,/3f kabel CYKY 4Bx1 0
H|aVní vypínač příVodu
svodič cH|NT Nu6-lI
Jistič cHlNT 164/3ť kabel CYKY 5cx2'5
Vývod sporák
Jis1ič cHtNT 16Al1f REZERVA
Jiíič oH|NT í0A/íf REZERVA
Jiíič CH|NT 10AJl f kabel cYKí 3cx1'5
zvonek a ventilátof

svět|a
Jistič cH!NT 16A/1Í kabel oYKY 3cx2'5
zásuvky pokoj
Jis:tii cHlNT í6Á'/í f kabe| oYKY 3cx2'5
Zásuvky pokoj
Jistič CH|NT 16A'/1í kabel CYKY 3cx2'5
zásuvky k{Jchyňská |inké
Jistič cHlNT 16A/1f kábe| oYKY 3cx2'5
Zásuvka myčka
chÍánič cHlNT 25fu0.03ÁJ1' (|r - 28,5mA' Ud - 0'05V)
Jístič cHlNT 1 0A/1 f kabel CYKY 3cx1 ,5
světla koupelna
Jistič cH|NT 16A11í kabelCYKY 3cx2'5
zásuvka pÍačka
Jis{ič CH|NT 16A'fif kabe|CYKY 3cx2,5
zásuvky koupeIna

500 í'19

500 0,9
'vývody v tomto roŽvaděči oznmačené : -*

500

500

6x500

6x500

500

3x0,6

3x0,84

0,88

0,88500
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Misto rcvize:

Vypracoval:

45(H912006

ďe čsN 33 1 500 a
ČsN 33 200G661

Boženy Němcové, Hosiivic€ . býový dům "G"

Marcé| MetayéÍ ev.č.1737 lslozR.Ez-É2l A
Lhotka n/L 13, 410 02 Lovosice

Měňgní izo|gčních a přéchodo\.ých odporů přístrcjem:
EURoTEST 61 557 v, č' 13038922

Měření impedance smyčky přístoem:
EURoTESŤ 6í557 v'č.13038922

c)zKouŠENl:
záňzení by|o funkčoě odzkoušéno a byla ověfuna celistvosi jednol|ÍVých okíuhů. Funkčně by|y
odzkoušeny všechny jislící a spínací pNky.

D)cELKoVÝ PosuDEK:
Revize byla provedena dle CSN 331500

|mpedance smyčky a izo|aĚní íavy odpovídají ve všecfi ďípadech ČsN 33 20oo.441
ochíana přď nebezpečným dotykoýým napětím: .
Ži\"ých čá'sí: -kýím a izo|ací ďe čsN 33 20004.41
Ne'ivých části: -samočinným odpojením od zdroje' pÍoudoyým chÍaničém s

pospojováním db ČsN 33 2000.1.41
-naměřéná hodnota přechodového odpoíu oďranného vodiřjé

nepi€sáh|a 0'1 ohmů
-vybavovací ÍoŽdí|ové proudy (|r) pÍoudo\,ých ch.áničt a dotykové
napétí (Ud) vyhovují ČsN 33 200G,|.41

Jištění a dimenzová{í vod'čů odpovidá čsN 33 20oG+€ s čsN 33 2000.9523, baíevné značení
odpovídá ČsN 34 0'í65,

e1ávĚR:
ProÍoŽe nenídokončeno zasÍťováni obiektů by|a impedance smyčky měfuna pfus provizomi

přívod' Keíý byl napoiený v mí51ě napo,iení staveniš{ních íozvaděěů' Proto je nutné po dokončení
zasíťování a napoieni přívodů nové pfuměřeni imp€danoí smyčky.

PouŽité měřící příslroje:

stÍana 2



45G50/200€

Míďo íevize:

obi}dnaváe| Í€vize:

Revizni technik

\.ícHozí ZPRÁVA o REMzl
ELEKTRIcKÉHo ZAŘízENí

DLE ČsN 33 ,1500

Boženy Němcové, Hoslivice
q/tová výsavbg ZAHMDA || - bytoýý dům 'G" - M č-25

ELMo s{fioř spol. s .' o'
MaÓova 3, 4í0 02 Lovosice

Maíce| Metayeí
Lltotká í/L í3, 4í0 02 Lovo5í6e
evideíční číslo: l 737l5/0zR.Ez-EzA

Revize pmvedena dÍe:

zp'áva o ÍtviŽ v!ňotowna dne:

ce|kový po$dek

1.í0.2006

3.í0'zn6

Počet slran:
Počd pfiloh:

Počat vyhotovení:

ReviznízBrávu pňer.za|(a) dne : ................. '..-...-... '.2006

E|ektíiďé Žařízoní jo schopÉ bézpe&ého a spoleh|ivého
pmvozu ďe ČsN 33 't 5oo po sptnění 'Etá\,ĚR".

-2xobiednaÝateI
-íxarchiv revizního technika
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Boženy Němcové' Hoslivice . býový dům ,,G'

Marc€| Metayer ev.č''|737 BlazŘ.Ez-E2|A

450-50/2006

dle ČsN 33 1500 a
ČsN 33 2000-6.61

býového domu.'G"

Místo revize:

Vypracoval:
Lhotka n[ 13, 410 02 Lovosice

A) PRoHLíDKA ZAŘízENi:
Rozsah Íevize: Předmětem této |evize je e|eKrcinst8|ace býu.

Z:AHMDA ll' Boženy Němcové. Hostívice'

zdÚj e|. energie: Distribuční rozvodná síť eEz'

Napěťová soustava: 3x400V/230V TN-C-S, 50Hz

ochrana před nebézpečným
dotykovým napáím: .samoóinným odpojením od zdoe

Te6hnická dokumentace: Az E|eKÍopÍojekce s..'o'' |ng zdeněk Hanáček, |ng V|gdimíÍVelák,
zakázka čís|o 001'

stÍučný téchnický popis: E|ektÍoi sta|ace jé píovedena v utěsněné sousÍavě kabely CYKY,
kabe|y isou uloŽeny pod omítkou. PříVod pro bý je s elektíoměro-
vého Íozvaděče na daném patfu'

B)[.'tĚŘENi: Popis zařízeni |zolační odpoí lmpedance smyčky
M ohmů ohmů

Rozvadéč 1 plástový ELcoN 16mod. ďodba:
Vypínač CH|NT 25A/3í kab€| cYKÝ 4Bx1 0
Hlavni vypínač přívodu
svodič CH|NT NU6J|
Jis1ič cH|NŤ 16A/3f kabet GYKY 5cx2'5
Vývod spoÍák
Jistiě cH|NŤ 16A'/1f REZERVA
Jistič oH|NT 1 0Al1 f REZERVA
Jistió cHlNT 10A/1Í kabel cYK/ 3cx1'5

6x500

6x500

3x0,66

3x0,87

0,47

1,24

1,24

1 )Á'

zvonek á venli|átoÍ 500
Rozvaděó 2 Dlastový ELcoN 16mod. chodba:
Jistič cHlNT .Í 0Á'/1f kabe| oYKY 3cx1 .5
světla 500
JÍs1ič CH|NT í6A/íÍ kabel CYKY 3cx2,5
zásuvky pokoj 5o0
Ji51ič cHlNT í6Á./í f kábe| CYKY 3c''5
záslvky pokoj
Jiýič oH|NT 16A'/1f kabe| oYKY 3cx2'5
zásuvky kuchyňská linka
Jist'č oH|NT 16AÍÍ kabe| CYKY 3cx2,5
zásuvka myčka
chránió cHlNT 25Á'l0,03fu1f (|r- 28mA'
Jis{ič cH|NT 1 0Al1f kabe| CYKY 3cxí '5
světla koupelna
JisÍič cH|NÍ 18ÁJ1f kabe| CYKY 3cx2'5
Zásuvke pračka
Jiďič cH|NŤ'16A'íf kabe| CYKY 3cx2'5
zásuvky koupelna

500 0,93
Ud - 0,04\4 ,Vývody v tom{o rozvadéči oznmačéné : _*

500 1.5

500 0,s

500

stÉná 1



Místo fevize:

Vyp|acoval:

450-50/2006

d|e ÓsN 33 1500 a
ČsN 33 200G6'6'1

Boženy Němcové, Hostivice - býo\.ý dům ,'G"

Marcé| MetayeÍ ev.č' 1737 |5|0!R-EZ-E2JA
Lhotka n/L 13, 410 02 Lovosic€

c)zKoUŠENí:
z;řízení by|o Íunkčně odzkoušeno a bylá ověřená ce|istvost iednot|ivých okruhů. Funkčně byly

odzkoušeny vŠechny jistící a spínací pÍvky.

D)CELKO\a7 POSUDEK:
Revize byla pfovedena dle ČsN 33 1500

|mpedánce smyčky a izo|ační ďaW odpovídají ve všech pfipadech csN 33 2000.441
ochrana před nebezpečným dotyko\.ým napáím: -
Živých čás{í: -krýím a izo|ací d|e ČsN 33 2000-4-41
t.leiivgcn části: -samočinným odpoienim od zdroie' pÍoudov'im chráničem e

pospojováním d|e ČsN 33 2@&4'41
_naměřéná hodnota přechodového odporu och.anného vodiěe

nep|.esáh|a 0'1 ohmů
-vyDsvovaci íozdílové p.oudy (|í) píoudových chÍáničů a dotykové
napětí (Ud) vyhovují csN 33 200044í

Jištění a dimenzování vodičů odpovídá ČsN 33 2ooo.4.43 a ěsN 33 2000.5.523' barevné značení
odpovídá 6N 34 0165.

qzÁVĚR:
ÉÍotože není dokončeno zasíťováni obiektů by|a impedaneé smyčky měřena přes pÍoviŽomi

přívod, KeÚ byl napojený v místě napo,iení s{aveništnich fozvaděčů. Proto ie nutné po dokonóéní

zásíťování a napojení přívodů nové přeměfuní impedanci smyčky.

PouŽité měřící příýíojé: Měfuní izotačních á pňechodových odpoď píslrojem:
EURoTEST 61557 v.č.í3038922

Měření impedánce smyčky přislÍojem:
EURoTEST 61 557 v'č. J 3038922

s{íana 2


