PROVOZNÍ DENÍK SYSTÉMU NOUZOVÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO OSVĚTLENÍ
SNO systems spol. s r.o.
www.snosystems.cz

Budova:

XYZ a.s., SO 101

Uvedení do provozu:

02/2016

Adresa:

Výrobní 1a, Humpolec 123 45

Dodavatel:

SNO Systems spol. s r.o.

Jméno / Podpis:

xxx

Jméno

Podpis

Karel Technik

xxx

Zodpovědná osoba:

Jan Vomáčka

Zaškolení obsluhy:

Datum
25.03.2021

Autorizovaný servis:

SNO Systems spol. s r.o., Hudcova 532/78b, Brno 612 00

Podle ČSN EN 50172 je provozovatel budovy povinen řádným způsobem provádět údržbu a zkoušky:
Denně:

Vizuální prohlídka všech svítidel v trvalém režimu osvětlení
Nefunkční zdroje musí být vyměněny a detaily o poruše a jejím odstranění musí být zapsány do provozního deníku.
Vizuelní kontrola indikačních prvků na bateriové jednotce.
Všechny zjištěné odchylky nebo poruchy a jejich odstranění se opět zapíší do provozního deníku.

Měsíčně:

Musí být provedena kontrola chodu systému z baterií a otestována funkčnost všech svítidel ( FT - funkční test ).
Opět všechny zjištěné nedostatky a jejich řešení musí být zapsány do provozního deníku.

Ročně:

Musí být proveden test baterií po stanovenou dobu výdrže ( min. 1 hodina případně delší dle charakteru budovy ).
Zároveň musí být dle vyhlášky 246/2001 sb. provedena profylaktická kontrola systému autorizovanou osobou
Výsledkem této kontroly je vystavení "Dokladu o kontrole provozuschopnosti PBZ" v předepsané formě.

Roční profylaktická kontrola systému nouzového osvětlení
Datum
25.02.2017

27.02.2018

24.02.2019

Firma / Technik / Podpis

Výsledek kontroly

SNO Systems spol. s r.o.

Funkční zkouška provedena - bez závad

Jan Technik

Vše OK

SNO Systems spol. s r.o.

Funkční zkouška provedena - bez závad

Jan Technik

Vše OK

SNO Systems spol. s r.o.

Funkční zkouška provedena - bez závad

Jan Technik

Proudové odchylky v okruzích svítidel 1 a 2 – nutná kontrola a oprava

Měsíční kontroly a testy svítidel
Datum
01.04.2017

Firma / Technik / Podpis
XYZ a.s.

Výsledek kontroly
Vše OK

František Provazník
01.05.2017

XYZ a.s.

Vše OK

František Provazník
01.06.2017

XYZ a.s.

Vše OK

František Provazník
01.07.2017

XYZ a.s.

Vše OK

František Provazník
01.08.2017

XYZ a.s.

Chyba svítidla 6/14 - vypadený napájecí vodič ve svítidle

František Provazník

→ opraveno, svítidlo funkční

Běžná údržba systému
Datum

Firma / Technik / Podpis

Popis závady / přijatá opatření k jejímu odstranění

