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IDENTIFIKACE, HISTORIE OOP: OOP musí být před prohlídkou zbaveny všech prostředků, které nejsou jeho součástí a musí být zbaveny všech nečistot či jiných 
překážek bránících provedení revize po celém jejich povrchu. Uživatel musí informovat o všech okolnostech, které mohou mít vliv na stav OOP, např. pád kovových 
předmětů z velké výšky na tvrdý povrch, vystavení extrémním teplotám, zachycení pádu, ap., tyto skutečnosti mohou být důvodem k vyřazení. Výrobcem autorizovaná 
osoba pro periodické prohlídky nenese odpovědnost za vynechání nebo podání nepřesných informací týkajících se historie OOP uživatelem. Prohlídka je prováděna 
v souladu s návodem k použití a informacemi od výrobce.

VÝROBCE:
 - pokud není patrný přímo z výrobku, tak jej lze dohledat v katalogu nebo na webových stránkách výrobce

JEDINEČNÉ ČÍSLO, DATUM VÝROBY: 
- je uvedeno na etiketě ve formátu: xxx/xxxxxxx/xx/xx; etiketa se nachází přímo na popruhu tlumiče pádu; pozor nezaměnit s etiketou na obalu tlumiče pádu; pokud 
jsou neoddělitelnou součástí tlumiče pádu další komponenty s jedinečnými čísly, tak je není třeba uvádět
- datum výroby je součástí jedinečného čísla a označují jej poslední čtyři číslice XXX/XXXXXX/XX/XX, kde první dvě číslice značí měsíc a další dvě značí rok výroby, 
tedy např. smyčka s posledním čtyřčíslím 04/17 byla vyrobena v dubnu 2017
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TLUMIČE PÁDU

OPTICKÁ A HMATOVÁ PROHLÍDKA TLUMIČE PÁDU        
- u Reactoru 2 a 3 nutno rozepnout ochranný obal a zkontrolovat celý popruh a švy i uvnitř obalu

KONTROLA ŠVŮ
- viz postup periodické prohlídky smyček

KONTROLA POPRUHŮ
- viz postup periodické prohlídky smyček

KONTROLA NEODDĚLITELNÝCH TEXTILNÍCH KOMPONENTŮ
- viz postup periodické prohlídky u smyček  

KONTROLA NEODDĚLITELNÝCH SPOJEK A KOVOVÝCH KOMPONENTŮ
- viz postup periodické prohlídky spojek

KONTROLA TLUMÍCÍCH SCHOPNOSTÍ:
- pokud došlo k zachycení pádu a započetí tlumící reakce byť jen o malý kousek nebo v celém rozsahu, je to důvod k okamžitému vyřazení tlumiče pádu  
    
TLUMIČ TYPU REACTOR
- tlumící popruh nesmí být roztáhnut z ochraného obalu a sešití, které zajišťuje při síle větší než 2Kn započení tlumící reakce páráním, musí být zcela nepoškozené v 
originálním stavu, bez rozpáraného jediného stehu
        
TLUMIČ TYPU JOULE
- pokud je délka tlumiče pádu delší o 5 a více centimetrů oproti udávané originální délce, je to známka vystavení tlumiče síle větší než 2 kN a započetí tlumící reakce 
roztažením, nutno vyřadit

UŽIVATEL:  

ČÍSLO KONTROLY OOP: 

POZNÁMKY: (zde prosím popište, např. která část má být při užívání a další prohlídce pozorněji sledována a proč nebo co bylo důvodem k vyřazení, ap.)

POKUD U JAKÉKOLIV KONTROLNÍ POLOŽKY BYLO VÝSLEDKEM VYŘADIT, TAK NENÍ MOŽNÉ VÝROBEK DÁLE POUŽÍVAT

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO POSTUPU JE I HROMADNÝ NEBO INDIVIDUÁLNÍ EVIDENČNÍ LIST OOP

PŘI PERIODICKÉ PROHLÍDCE BYLO POSTUPOVÁNO DLE TĚCHTO POKYNŮ

ZÁVĚR:

KONTAKT:

jméno a příjmení::

adresa:

telefon:

email: podpis:
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TLUMIČE PÁDU

přetržený kontrolní proužek přetržený kontrolní proužek narušená konstukce poškozený šev

poškozený oplet lana

!

kontrolní proužek tlumiče
je mimo obal - možné poškození 

kontrolní proužek tlumiče 
je bez poškození
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