Příklady zápisů zjištěných závad podle jednotlivých typů vozidel ADR

5.3.1

Označování velkými bezpečnostními značkami

5.3.1.1.1

Velké bezpečnostní značky - označení: neúplné, neodpovídá rozměr

5.3.1.1.1*

Velké bezpečnostní značky - označení: poškozené

5.3.1.1.6

Velké bezpečnostní značky – upevnění pomocí sklopných panelů: poškozené

5.3.1.1.6*

Velké bezpečnostní značky – upevnění pomocí sklopných panelů: nefunkční

5.3.2

Označování oranžovými tabulkami

5.3.2.1.1

Označování oranžovými tabulkami: poškozené,

5.3.2.1.8

Označování oranžovými tabulkami: zakrytí neúplné

5.3.2.1.1

Označování oranžovými tabulkami: tabulky neodpovídají svým rozměrem,

5.3.2.2

Specifikace oranžových tabulek

5.3.2.2.1

Specifikace oranžových tabulek: neodpovídá předepsaný rozměr

5.3.2.2.5

Specifikace oranžových tabulek – upevnění pomocí sklopných panelů: nefunkční

Nesnímatelné cisterny
6.8.2.4

Inspekce a zkoušky

6.8.2.4.2

Inspekce a zkoušky: chybí periodická inspekce

6.8.2.4.3

Inspekce a zkoušky: chybí zkouška těsnosti (meziperiodická inspekce)

6.8.2.4.5.

Inspekce a zkoušky: nedoložena inspekční zpráva (certifikát)

6.8.2.5

Značení

6.8.2.5.1*

Značení (kovový štítek): neúplné,

6.8.2.5.1

Značení: poškozené

6.8.2.5.2

Značení: neúplné

6.8.2.5.2*

Značení: poškozené

8.1.4

Hasicí přístroje

8.1.4.1

Hasicí přístroje: počet a nesprávná kombinace hmotnosti

8.1.4.2

Hasicí přístroje: neschválené provedení

8.1.4.3

Hasicí přístroje: neplní požadavky EN

8.1.4.4

Hasicí přístroje: prošlá platnost periodické kontroly

8.1.4.5

Hasicí přístroje: umístění

8.1.5

Další výbava

8.1.5

Další výbava: neúplná

Požadované a předepsané doklady
9.1.1.2

Definice: v TP vozidla není uveden typ vozidla dle ADR

Obecné požadavky na konstrukci vozidel EX/II, EX/III, FL, OX a AT
9.2.2

ELEKTRICKÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ

9.2.2.2

Elektrické vedení

9.2.2.2.2

Elektrické vedení: poškozená ochrana

9.2.2.3

Odpojovač akumulátorů

9.2.2.3.1

Odpojovač akumulátorů: chybí

9.2.2.3.2

Odpojovač akumulátorů: chybí zdvojené ovládání

9.2.2.3.2*

Odpojovač akumulátorů: chybí označení

9.2.2.3.2**

Odpojovač akumulátorů: nefunkční

9.2.2.3.3

Odpojovač akumulátorů: neodpovídá požadavku ADR

9.2.2.3.4

Odpojovač akumulátorů: poškozené konektory odpojovače

9.2.2.4

Akumulátory

9.2.2.4

Akumulátory: nevhodné umístění

9.2.2.4*

Akumulátory: poškozená izolace svorek

9.2.2.4**

Akumulátory: poškozená izolace víka

9.2.2.5

Příslušenství pod stálým napětím

9.2.2.5.2

Příslušenství pod stálým napětím: nefunkční ochrana

9.2.6.2

Části elektrické instalace umístěné za kabinou řidiče

9.2.2.6.1

Elektrické vedení za kabinou řidiče: poškozená ochrana

9.2.2.6.2

Osvětlení: neschválená žárovka

9.2.2.6.3

Elektrické spojení: poškozené spojení

9.2.2.6.3*

Elektrické spojení: spojení neodpovídá ochraně dle IP 54

9.2.3

Brzdový systém

9.2.3.1

Brzdový systém – ABS: chybí

9.2.3.1*

Brzdový systém – ABS: poškozený

9.2.3.1**

Brzdový systém – zpomalovací systém: poškozený

9.2.3.1***

Brzdový systém – zpomalovací systém: poškozený

9.2.4

Prevence Požáru

9.2.4.2

Kabina vozidla

9.2.4.2

Kabina vozidla: chybí ochranný štít

9.2.4.2*

Kabina vozidla: neschválená bezpečnostní skla

9.2.4.2**

Kabina vozidla: umístění ochranného štítu neodpovídá předpisu

9.2.4.3

Palivové nádrže

9.2.4.3

Palivové nádrže: chybí pojistka proti prošlehnutí plamene

9.2.4.3*

Palivové nádrže: chybí hermetický uzávěr plnicího otvoru

9.2.4.4

Motor

9.2.4.4

Motor: chybí tepelná izolace motoru

9.2.4.5

Výfukový systém

9.2.4.5

Výfukový systém: chybí tepelný štít

9.2.4.6

Zpomalovací brzdový systém

9.2.4.6

Zpomalovací brzdový systém: chybí ochranný tepelný štít

9.2.4.6*

Zpomalovací brzdový systém: poškozený ochranný štít

9.2.4.7.1

Vytápěcí systémy s vnitřním spalováním

9.2.4.7.1

Vytápěcí systémy s vnitřním spalováním: neodpovídá požadavkům předpisu EHK
č. 122

9.2.4.7.2

Vytápěcí systémy s vnitřním spalováním: chybí tepelná ochrana

9.2.4.7.3

Vytápěcí systémy s vnitřním spalováním: nefunkční vypínání

9.2.5

Omezovač rychlosti

9.2.5

Omezovač rychlosti: chybí

Dodatečné požadavky na konstrukci vozidel EX/II nebo EX/III
9.3.3

Vozidlo EX/II

9.3.3

Plachta, kabina, ložný prostor

9.3.3

Vozidla EX/II - plachta: neschváleného provedení

9.3.3*

Vozidla EX/II - plachta: uvolněná

9.3.3**

Vozidla EX/II - plachta: nepokrývá celou ložnou plochu

9.3.3***

Vozidla EX/II - kabina/ložný prostor: poškozená oddělovací stěna

9.3.3****

Vozidla EX/II - ložný prostor: chybí uzamykání

9.3.4

Vozidlo EX/III

9.3.4.1

Kabina/ložný prostor

9.3.4.1

Vozidla EX/III - kabina/ložný prostor: poškozená oddělovací stěna

9.3.4.1*

Vozidla EX/III - ložný prostor: poškozená nástavby

9.3.4.1**

Vozidla EX/III - ložný prostor: chybí uzamykání

9.3.4.2

Nástavba

9.3.4.2

Vozidla EX/III - nástavba: použité materiály neodpovídají EN

9.3.5

Motor a ložný prostor

9.3.5

Motor a ložný prostor: tepelná izolace neodpovídá předpisu

9.3.6

Vnější zdroje tepla a ložný prostor

9.3.6

Vnější zdroje tepla a ložný prostor: tepelná izolace neodpovídá předpisu

9.3.7

Elektrické příslušenství

9.3.7.2

Elektrické příslušenství EX/II: chybí zakrytí

9.3.7.2*

Elektrické příslušenství EX/II: zakrytí je poškozené

9.3.7.2**

Elektrické příslušenství EX/II: el. Instalace neodpovídá IP 65

9.3.7.3

Elektrické příslušenství EX/III: el. Instalace neodpovídá IP 65, resp. IP 54

Dodatečné požadavky na vozidla určená pro přepravu látek při řízení teplotě
9.6.1

vozidla určená pro přepravu látek při řízené teplotě

9.6.1 (c)

vozidla pro přepravu látek při řízené teplotě: přístroj pro zjištění teploty v loženém
prostoru z kabiny řidiče chybí

9.6.1 (c)*

vozidla pro přepravu látek při řízené teplotě: přístroj pro zjištění teploty v loženém
prostoru z kabiny řidiče poškozený nebo není funkční

Dodatečné požadavky na cisternová vozidla FL, OX a AT
9.7.4

Uzemnění vozidel FL

9.7.4

Uzemnění vozidel FL: chybí uzemňovací kolík

9.7.6

Ochrana proti nárazu zezadu

9.7.6

Ochrana vozidel proti nárazu zezadu: chybí

9.7.6*

Ochrana vozidel proti nárazu zezadu: poškozená

9.7.6**

Ochrana vozidel proti nárazu zezadu: neodpovídá předpisu

9.7.8

Elektrické příslušenství vozidel FL

9.7.8.2

Elektrické příslušenství vozidel FL: neplní požadavky normy IEC 60079

Dodatečné bezpečnostní požadavky na vozidla EX/III
9.7.9

automatický systém pro hašení požáru v motorovém prostoru, ochrana
nákladu proti požáru pneumatik

9.7.9.1

automatický systém pro hašení požáru v motorovém prostoru – chybí

9.7.9.1*

automatický systém pro hašení požáru v motorovém prostoru – poškozený

9.7.9.2

ochrana nákladu proti požáru pneumatik kovovými štíty – chybí

9.7.9.2*

ochrana nákladu proti požáru pneumatik kovovými štíty – poškozená

Dodatečné požadavky na vozidla MEMU
9.8.3

Uzemnění vozidel MEMU

9.8.3

Uzemnění vozidel MEMU: chybí uzemňovací kolík

9.8.5

Ochrana proti nárazu zezadu

9.8.5

Ochrana vozidel proti nárazu zezadu: chybí

9.8.5*

Ochrana vozidel proti nárazu zezadu: poškozená

9.8.5**

Ochrana vozidel proti nárazu zezadu: neodpovídá předpisu

9.8.7

Dodatečné bezpečnostní požadavky

9.8.7

automatický systém pro hašení požáru v motorovém prostoru

9.8.7.1

automatický systém pro hašení požáru v motorovém prostoru – chybí

9.8.7.1*

automatický systém pro hašení požáru v motorovém prostoru – poškozený

9.8.7.2

ochrana nákladu proti požáru pneumatik kovovými štíty – chybí

9.8.7.2*

ochrana nákladu proti požáru pneumatik kovovými štíty – poškozená

9.8.8

Dodatečné další bezpečnostní požadavky

9.8.8

Nabíjející výstroj a zvláštní komory: chybí zámky

9.8.8*

Nabíjející výstroj a zvláštní komory: poškozené zámky

