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REVIZE A ZÁKONNÉ PROHLÍDKY
Motto: Jsme lídrem v oblasti revizí a provozu vyhrazených technických zařízení (VTZ).

PŘÍNOSY
Profesionální technické audity.
Komplexní legislativní podpora a servis včetně tvorby provozní dokumentace.
Revize a správa technických zařízení bez omezení.
Odborný program školení obsluh všech vyhrazených technických zařízení.
Výkon osoby odpovědné za vyhrazená technická zařízení.
Převzetí odpovědnosti za provoz vyhrazených technických zařízení.
Zastupujeme provozovatele VTZ před orgány státní správy (OIP, SHZ, ČOI atp.).
Certifikace prohlášení o shodě „CE“.

REVIZE A ZÁKONNÉ PROHLÍDKY
Revize není pouze zákonem požadovaný drahý papír. Zajistíme pro vás
komplexní služby v oblasti revizí a zákonných prohlídek na zařízení včetně:
Kvalifikované evidence termínů revizí v závislosti na vašem provozu
Zajištění a vlastní provádění revizí ve stanoveném rozsahu
Archivace podepsaných revizních zpráv v provozním systému
Kmenovými zaměstnanci provádíme revize, kontroly, zkoušky a inspekce:
Elektrických zařízení bez omezení napětí a prostředí
Plynových zařízení bez omezení
Tlakových zařízení bez omezení
Zdvihacích zařízení bez omezení vyjma výtahů
Kontroly regálových systémů
Kontroly ocelových konstrukcí
Kontroly a ověření strojních zařízení
Kontroly hydraulických a pneumatických agregátů
Kontroly klimatizací
Tvorba provozní dokumentace
Zpracování místních provozních bezpečnostních předpisů a řádů
Zpracování řádu preventivní údržby
Tvorba a aktualizace protokolů o určení vnějších vlivů
Tvorba návodů k obsluze strojních zařízení
Analýza rizik na strojních zařízeních
Tvorba protokolu prohlášení o shodě „CE“ pro provozovatele zařízení
Tvorba systému bezpečné práce
Tvorba DOPV (dokumentace o prostředí výbuchu)
Školení obsluh
Školení obsluh vyhrazených technických zařízení, topičů a kotelníků
Odstraňování závad nalezených při revizních činnostech
Odstraňování závad nalezených při revizních činnostech
Odstranění závad na všech vyhrazených technických zařízeních
Odstranění závad na ostatních zařízeních (ocelové konstrukce, spalinové cesty,
slaboproudé systémy...)
Návrh dlouhodobých řešení v závislosti na finanční náročnosti oprav
Výkon osoby odpovědné za vyhrazená technická zařízení
Osoba odpovědná za VTZ je jmenována provozovatelem jmenovací listinou
či plnou mocí. Na základě této listiny přejímá zodpovědnost za VTZ ve znění
NV 101/2005 Sb., ČSN EN 501 10 – 1 ed. 2 čl. 4.3, ČSN EN 1775 ed. 2 čl. 8.1.1,
ČSN 69 0012, příloha 1, čl. II., odst. 3 písm. b) a ČSN ISO 12480-1 čl. 5.2.
Dohled nad systémem zpracovávání revizí a odstraňování závad
Dohled a kontrola nad provozem VTZ a strojů
Koordinace prací na VTZ
Dohled nad plány a provádění preventivní údržby
Sledování a vyhledávání rizik dle zákoníku práce na VTZ
Dohled nad platností právních předpisů a jejich aktualizace
Supervize činností revizních techniků
Školení a vzdělávání obsluh VTZ vč. školení odborné způsobilosti
Pravidelný reporting vedení společnosti s ohledem na bezpečnost VTZ
Zastupování provozovatele při kontrolách úřadů státní správy
Součinnost s provozovatelem při certifikaci bezpečného podniku
Zpracovávání a aktualizace provozní dokumentace
Hlášení dle vyhl. 73/2010 Sb. na TIČR
Oponentura projektovým a investičním činnostem (VTZ) na straně
provozovatele

Projekční činnost
Projekční činnost na vyhrazených technických zařízeních
Revize vyhrazených a určených elektrických technických zařízení
v působnosti TIČR, DÚ a ČBÚ
Revize vyhrazených elektrických zařízení a hromosvodů dle vyhl. 73/2010 Sb.,
ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 a všech dalších předpisů v platném znění
Revize spotřebičů a ručního nářadí dle ČSN 33 1600 ed.2 v platném znění
Kontroly a ověření strojních zařízení dle ČSN EN 602 04-1, ed.2 v platném znění
Revize svářeček dle ČSN 604 79 v platném znění
Kontroly rozvoden VN vč. kontrol transformátorů dle ČSN 33 3210 v platném znění
Revize a kontroly na UTZ (určená technická elektrických zařízení – drážní zařízení)
dle vyhl.100/1995 Sb. v platném znění
Revize a kontroly elektrických zařízení pod dohledem Českého báňského úřadu
Revize vyhrazených a určených plynových technických zařízení
v působnosti TIČR a DÚ
Odborné prohlídky kotelen dle vyhl. 91/1993 Sb. v platném znění
Revize a kontroly plynových zařízení dle vyhl. 85/1978 Sb., vyhl. 21/1979 Sb. a NV
č. 352/2000 Sb., ČSN 38 6405 a ČSN EN 12 186 v platném znění
Revize a kontroly na UTZ (určená technická plynová zařízení – drážní zařízení)
na všech UTZ dle vyhl.100/1995 Sb. v platném znění
Měření účinnosti kotlů dle vyhl. 194/2013 Sb. v platném znění
Revize vyhrazených tlakových technických zařízení v působnosti TIČR
a ČBÚ
Revizí tlakových nádob dle ČSN EN 69 0012 a vyhl. ČÚBP č. 18/1979 Sb. v platném
znění
Revize a kontroly na UTZ (určená technická tlakových zařízení – drážní zařízení)
na všech UTZ dle vyhl.100/1995 Sb. v platném znění
Zkoušky pojišťovacích ventilů na zkušební stolici
Kontroly a kalibrace manometrů
Revize vyhrazených a určených zdvihacích technických zařízení v působnosti
TIČR, DÚ a ČBÚ
Revizí a inspekce zdvihacích zařízení dle vyhl. ČÚBP č.19/1979 Sb., ČSN 270142
a ČSN ISO 12480-1, ČSN ISO 9927-1 v platném znění
Zvláštní posouzení zdvihadel dle ČSN ISO 12480-2 v platném znění
Kontroly vázacích prostředků
Revize, kontroly a zkoušky výtahů dle ČSN 27 4002, 27 4007 v platném znění
Revize, kontroly a zkoušky slaboproudých systémů
Revize, kontroly a zkoušky kamerových systémů CCTV, docházkových systémů
EDS, ACS a zabezpečovacích systémů EZS, zkoušky provozuschopnosti a funkční
zkoušky EPS
Spalinové cesty a komíny
Kontroly a revize spalinových cest a komínů dle NV 91/2010 a ČSN 13 084
v platném znění
Ocelové konstrukce a regálové systémy
Kontroly ocelových konstrukcí dle ČSN EN 1090, ČSN EN 1990 a ČSN 73 2604
v platném znění
Kontroly a revize regálů a regálových systémů

Jsme odborným partnerem knihy „Revize, provoz a údržba technických zařízení“

