Lhůty pravidelných revizí plynových zařízení (vyhláška 85/1978 Sb.)
DRUH REVIZE

LHUTA

Výchozí revize

před uvedením zařízení do provozu - provede
dodavatelská firma

Kontrola

1 x za rok

Provozní revize

1 x za 3 roky

Tlaková zkouška

platnost max. 6 měsíců

Servisní prohlídka
spotřebičů

1 x za rok

Výchozí revize Výchozí revizi je povinna zajistit montážní firma, která provedla montáž plynového zařízení před předáním uživateli. Provádí
jí revizní technik. Zprávu o výchozí revizi musí provozovatel uschovat po celou dobu životnosti zařízení.

Pro provedení výchozí revizi budete potřebovat projektovou dokumentaci revidovaného zařízení
montážní deník
zprávy o ostatních revizí provedených na souvisejících zařízení
záznam o revizi kouřové cesty spotřebiče
Zprávy o výchozích revizích je nutno uchovávat po dobu životnosti zařízení.

Kontrola V roce provedení provozní revize plynového zařízení se kontrola plynového zařízení neprovádí.

Provozní revize Revize se provádí nejméně 1 x za 3 roky a má být provedena do konce kalendářního měsíce, ve kterém projde její lhůta.

Povozní revize se provádí i v případech kdy zařízení bylo více než 6 měsíců mimo provoz
po skončení zkušebního provozu
po provedené generální opravě, zásahu, který má vliv na bezpečnost či spolehlivost zařízení
po nucené přestávce provozu z důvodu provozní nehody nebo poruchy

Pro provedení provozní revizi budete potřebovat zprávu o výchozí revizi
zprávu o poslední provozní revizi
zprávy o ostatních revizích provedených na souvisejících zařízení
záznam o revizi kouřové cesty spotřebiče
Zprávy o provozních revizí musí být uloženy u provozovatele po dobu nejméně 6 let.

Tlaková zkouška Zkouška pevnosti a těsnosti plynového zařízení.

Servisní prohlídka spotřebičů Každý výrobce plynových spotřebičů doporučuje pravidelnou každoroční servisní prohlídku pro bezporuchový a bezpečný
provoz.
Nové plynové spotřebiče, které jsou v záruční době, je servisní prohlídka 1x za rok - podmínkou držení záruky na plynový
spotřebič.
Servisní prohlídky po záruce a prováděná údržba zajistí dlouhodobou funkčnost plynového spotřebiče a jeho efektivní a
bezpečný provoz.

