TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p.
Krajinská cesta 2929/9
921 01 Piešťany, Slovenská republika
TSÚ Piešťany, š.p. je zapísaný v OR OS Trnava pod č. 10005/T odd. Pš.

Vyplní TSU Piešťany, š.p.
Došlo dňa
:
Jednacie číslo

:

Ţiadosť na skúšanie a certifikáciu izotermického
dopravného a prepravného prostriedku/izotermickej skrine
č. ................
v zmysle vyhlášky MZV č. 61/1982 Z.z. o Dohode o medzinárodných prepravách skaziteľných
potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP) a §7, §11 výnosu
MP SR a MZ SR z 27. októbra 2003 č. 2986/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového
kódexu SR upravujúca hlbokozmrazené potraviny a mrazené potraviny a Nariadenia komisie ES
č. 37/2005 z 12.1.2005 o monitorovaní teplôt v dopravných prostriedkoch prepravujúcich
rýchlozmrazené potraviny určené pre ľudskú spotrebu.
1.

ŢIADATEĽ

1.1 Meno, názov:
1.2..Adresa:
1.3 IČO:

1.4 DIČ:

1.5 Zastúpený:
(meno, funkcia)

1.6 Zmocnený zamestnanec:
(meno, funkcia)

1.7 Telefón, fax, e-mail:

1.8 Telefón, fax, e-mail:

1.9 Bankové spojenie:

1.10 č. účtu.:

1.11 Zaregistrovaný v OR (miesto, číslo):

1.12 VLASTNÍK ALEBO PREVÁDZKOVATEĽ :
1.13 Meno, názov:
1.14 Adresa:
1.15 IČO:

2. Základné údaje o vozidle
2.1

Značka a typ vozidla:

2.2

Druh vozidla:
(napr. dodávkový automobil, nákladný automobil, príves, náves, cisterna ...)

2.3

Evidenčné číslo:

3.

PODROBNOSTI O DOPRAVNOM A PREPRAVNOM PROSTRIEDKU
-zhodnosť s referenčnou vzorkou.
Vypísať a predložiť spolu s ďalšími údajmi podľa prílohy č.1 ku skúšobnému protokolu o meraní
súčiniteľa prestupu tepla „K“ :

3.1

Údaje o vozidle - druh podľa prílohy 1 ATP:
(napr. dodávkový automobil, nákladný automobil, príves, náves, kontajner, cisterna na prepravu
kvapalných potravín, ţelezničný vozeň)

3.2 Značka a typ vozidla:
3.3 Predloţiť fotokópiu tech. preukazu alebo uviesť:
- výrobca vozidla (podvozku) / štát:
- číslo podvozku vozidla VIN:
- evidenčné číslo (ŠPZ) ak má:

Výrobca izotermickej skrine:
Výrobné číslo:
Dátum výroby (mesiac/rok):
Počet dverí izotermickej skrine: bočných:
zadných:
3.5 Počet vetracích otvorov:
3.6 Háky na mäso a iná špeciálna výbava:
3.4

3.7

Údaje o chladiacej jednotke:
- výrobca:
- názov a typ chladiacej jednotky:
- výrobné číslo chladiacej jednotky:
- druh chladiva:
- pohon vlastným dieselovým motorom:
- pohon elektromotorom:
- pohon motorom automobilu:
Uţitočný chladiaci výkon pri teplote okolia +30°C
a vnútornej teplote +0°C
a vnútornej teplote -10°C
a vnútornej teplote -20°C

3.8

Názov skúšobnej stanice (pre meranie súčiniteľa prestupu tepla „k“ / uţitočný
chladiaci výkon Q):

3.9

Číslo (-a) protokolu o skúške (k/Q) :

3.10

Navrhovaná rozlišovacia značka pre ATP klasifikáciu :
(podľa prílohy 1, dodatku 4 z ATP dohody)

-periodická

kontrola.(predĺženie platnosti certifikátu ATP) Predložiť:

3.11 Vzorku dopravného a prepravného prostriedku
3.12 Pôvodný ATP certifikát s hodnotou:
2
- súčiniteľa prestupu tepla „K“ izotermickej skrine vo [W/m K]. Ak hodnota tohto súčiniteľa nie je
uvedená, je potrebné tento súčiniteľ zistiť meraním na izotermickej skrini priamo v skúšobni ATP
(alebo iné doklady s hodnotou súčiniteľa prestupu tepla „K“).
- úţitočného chladiaceho výkonu vo [W] pri teplote okolia +30°C a vnútornej teplote 0°C,-10°C,
-20°C
3.13 Platnosť kalibrácie prístroja na meranie a zaznamenávanie teploty v izotermickej skrini (kalibráciu
prístroja je moţné vykonať po periodickej kontrole v skúšobni ATP)
3.14 Technický preukaz
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-merania súčiniteľa
prostriedku.
Vypísať a predložiť:

prestupu tepla „K“ izotermickej skrine dopravného a prepravného

3.15 Názov výrobcu izotermickej skrine:
3.16 Dátum zmontovania izotermickej:
3.17 Dátum uvedenia do prevádzky:
3.18 Predloţiť technický preukaz
3.19 Vonkajšie a vnútorné rozmery izotermickej skrine -uviesť v prílohe k ţiadosti
3.20 Špecifikáciu stien, podlahy, stropu, čelnej steny, zadných a bočných dvier (vonkajší a vnútorný
3
materiál, druh tepelnej izolácie, jej hustota v [kg/m ], celková hrúbka ) - uviesť v prílohe k ţiadosti
3.21 Predpokladaná kategória izotermickej skrine z hľadiska tepelnej izolácie: IN, IR (nehodiace sa
prečiarknuť):
3.22 Predpokladaná rozlišovacia značka podľa prílohy 1, dodatku 4 ATP (FNA, FRC, FRB....):

4.

SPRIEVODNÉ DOKLADY ŢIADOSTI

4.1 Kópia výpisu z obchodného registra alebo ţivnostenského listu ţiadateľa
4.2 Údaje o izotermickej skrini podľa bodu 3.19, 3.20
4.3 Fotokópia technického preukazu podľa bodu 3.3
4.4 Iba v prípade zhodnosti s referenčným dopravným a prepravným prostriedkom: príloha č.1 ku
skúšobnému protokolu o meraní súčiniteľa prestupu tepla „K“

5.

DIAGNOSTIKA IZOLAČNÝCH VLASTNOSTÍ IZOTERMICKEJ SKRINE TERMOKAMEROU
V SKÚŠOBNI ATP

5.1 Vykonanie diagnostiky

Ano / Nie *

* nehodiace sa prečiarknuť

Poznámky k vyplneniu ţiadosti:
Ţiadosť zasielajte doporučene na adresu uvedenú v záhlaví ţiadosti, prípadne E-mailovou poštou:
chlad@tsu.sk alebo doručením osobne.
V .............................. dňa ......................

Meno, priezvisko, titul oprávneného zástupcu:

...........................................

Podpis :
...................................................
Pečiatka ţiadateľa
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