PROTOKOL
O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISIOU
Stavba : OBČIANSKA VYBAVENOSŤ REKREAČNÉHO STREDISKA DOMAŠA EVA
Objekt : SO 01 – Rekonštrukcia stĺpov a svietidiel verejného osvetlenia
Diel :

VSR – Vonkajšie silnoprúdové rozvody

1.Zloženie komisie :
predseda:
:
členovia:
:

Ing. Michal Kleban
Ing. Igor Parada, Bc. Peter Kleban

2.Podklady pre vypracovanie protokolu :
situácia
norma STN 33 2000-5-51
3 . Popis prevádzky a činnosti :
Podľa STN 33 2000-5-51 NZA.1.6 je priestor zaradený do kategórie VI – vonkajšie priestory (miesta vystavené priamo
vonkajšej klíme).
Rozhodnutie : Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov podľa STN 2000-5-51 a STN 33 2000-3 nasledovne :
Prostredie : AB3, AB4, AC1, AD2, AD3, AD4, AE3, AF2, AG2, AH2, AK2, AL2, AM1-1, AM2-1, AM3-1, AM6, AM7, AM8-1,
AM9-2, AN2, AN3, AP1, AQ3, AS2, BA1, BA4, BC3, BD1, CA1, CB1.
Odôvodnenie:
Rozvody VO sú v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. prílohy č.1 III. časť odst. c) zaradené do skupín podľa
miery ohrozenia do skupiny „B“.
Technické zariadenia elektrické skupiny „B“ sú technické zariadenia elektrické s prúdom a napätím, ktoré nie sú bezpečné, a
nie sú zaradené v skupine „A“.
V zmysle §19 MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. sú oprávnení na EZ pracovať len elektrotechnici ( §20-§24)

Stropkov, 03/2020

Vypracoval : Ing. Michal Kleban

Príloha k protokolu
Vonkajšie vplyvy

Kód

Stanovené podmienky

Charakteristika

Prostredia :
Atmosférická vlhkosť

AB3

-25°C až +5°C
rel. vlhkosť 10-100% obj.
abs. vlhkosť 0,5-7 g/m3
-5°C až +40°C
rel. vlhkosť 5-95% obj.
abs. vlhkosť 1-29g/m3
≤ 2 000m
IPX1 alebo IPX2
IPX3
IPX4

(vyžadujú sa vhodné opatrenia
napr. z konštrukč. hľadiska)

AB4

Nadmorská výška
Výskyt vody

AC1
AD2
AD3
AD4

(vyžadujú sa vhodné opatrenia
napr. z konštrukč. hľadiska)
(normálna)
(voľne padajúce kvapky)
(voda padá pod uhlom60°)
(voda striekajúca)

Výskyt cudzích pevných
telies
AE3
IP4X
(malé a veľmi malé predmety)
Výskyt korozívnych alebo
AF2
Skúška KA-soľná hmla
(atmosférický)
znečisťujúcich telies
Mechanické namáhanie,
nárazy
AG2
stredný stupeň
(zabezpečiť vhodné opatrenia)
Mechanické namáhanie,
vibrácie
AH2
stredné
(zabezpečiť vhodné opatrenia)
Výskyt rastlín alebo plesní AK2
nebezpečný
(zvláštna ochrana)
Výskyt živočíchov
AL2
nebezpečný
(zvláštne ochranné opatrenia)
Elektromagnetické, elektrostatické
alebo ionizujúce vplyvy, resp.
NF elektromagnetické javy
- harmonické
AM1-1
(riadená hladina)
- signal. napätia
AM2-1 bez ďalších požiadaviek
(riadená hladina)
- zmena amplit. U
AM3-1
(riadená hladina)
- induk. NF. Napätie
AM6
(bez zatriedenia)
- DC prúd v AC sieti
AM7
(bez zatriedenia)
- vyžar. magn. poľa
AM8-1 bezpečné podmienky
(stredná hladina)
elektrické polia
AM9-2 bezpečné podmienky
(stredná hladina)
Pozn. VF elektromagnetické javy šíriace sa vedením VO, indukovaním a pod., pre tento prípad sa neposudzujú (t.j. body
AM21 až AM41).
Slnečné žiarenie
AN2
stredné
(vhodné opatrenia)
AN3
silné
(vhodné opatrenia)
Seizmické účinky
AP1
zanedbateľné
(normálne)
Búrková činnosť
AQ3
priame ohrozenie
(opatrenia : zvodiče prepätia)
Vietor
AS2
stredný
(prídavné opatrenia)
Využitie :
Schopnosť osôb
BA1
laici
(normálne)
BA4
poučení
(normálne)
Dotyk osôb s potenciálom
zeme
BC3
častý
Podmienky evakuácie v prípade
nebezpečenstva
BD1
normálny
(z požiar. hľadiska bezpečné)
Povaha spracovávaných
skladovaných látok
BE1
bez významného
(normálne)
nebezpečenstva
Konštrukcia :
Stavebné materiály
CA1
nehorľavé
(normálne)
Konštrukcia budovy
CB1
zanedbateľné
(normálne)
nebezpečenstvo

