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Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení všeobecne
Lehoty pod¾a druhu prostredia1) Roky Lehoty pod¾a druhu priestoru so zvýšeným rizikom ohrozenia osôb1) Roky

základné 5 priestory určené na zhromažïovanie viac ako 250 osôb 2
normálne 5 murované, obytné a kancelárske budovy2) 5

studené 3 rekreačné strediská, školy, materské školy, jasle, hotely a iné ubytovacie zariadenia 3
horúce 3 objekty alebo časti objektov zo stavebných látok so stupňom hor¾avosti C2, C32) 2
vlhké 3 pojazdné a prevozné prostriedky3) 1
mokré 1 dočasné zariadenia staveniska 0,5

so zvýšenou koróznou agresivitou 3
s extrémnou koróznou agresivitou 1

prašné s nehor¾avým prachom 3
s otrasmi 2

s biologickými škodcami 3 Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny
pasívne s nebezpečenstvom požiaru 2 Lehoty pod¾a druhu objektu Roky

pasívne s nebezpečenstvom výbuchu5) 2 objekty a priestory s prostredím s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru 2
vonkajšie 4 objekty skonštruované zo stavebných látok so stupňom hor¾avosti C1, C2, C3 2

Poznámky

1) Ak pri určovaní lehoty odborných prehliadok a skúšok (pravidelných revízií) platia viaceré h¾adiská (napr. druh prostredia a aj druh priestoru
so zvýšeným rizikom ohrozenia osôb), určí sa z uvedených lehôt vždy najkratšia.

2) Nevz�ahuje sa na bytové priestory a príslušenstvo bytu (stupne hor¾avosti pod¾a STN 73 0823).
3) Za pojazdný a prevozný prostriedok sa považuje elektrické zariadenie pod¾a STN 34 1330 a napr. aj pojazdné a prevozné miešačky, zariadenia

na plynulú dopravu nákladov (dopravníky) a pod.
4) Platí aj pre ochranné priestory, ktoré nehraničia so žiadnym priestorom so stupňom nebezpečenstva výbuchu.
5) Nevz�ahuje sa na ochranný priestor, ktorý nehraničí s priestorom so žiadnym stupňom nebezpečenstva výbuchu, na zariadenia v týchto

ochranných priestoroch sa vz�ahujú lehoty príslušných druhov prostredí v nadväzujúcom priestore bez nebezpečenstva výbuchu.
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