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ZákaZnické čísLo 1) čísLo eLektroměru 1)

ZákaZník

Jméno, příJmení, titul / obchodní firma / název

datum narození / ič dič cz

adresa místa trvalého pobytu / sídla společnosti

ulice č. p. / č. o. psč

obec místní část

zapsaná v or/Žr vedeném sp. zn.

zastoupená

telefon  fax e-mail

ZasíLací adresa (související s připojením tohoto odběrného místa)     

 steJná Jako adresa místa trvalého pobytu  steJná Jako adresa om (viz níže)  Jiná (vyplňte):

Jméno, příJmení

ulice č. p. / č. o.                                psč

obec                                  místní část

specifikace odběrného místa (dále jen om) ean om

adresa odběrného místa (pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu) číslo om

ulice č. p. / č. o. psč

obec místní část

číslo parcelní (u novostavby) 2) katastrální území (u novostavby)

patro číslo bytu upřesnění místa odběru 3)

reZervovaný příkon

stávaJící kW poŽadovaný kW

odběrY s moŽným ovLivněním distribuční soustavY

motorY (u asynchronních motorů uveďte způsob spouštění – přímé připojení na síť, přepínání hvězda/trojúhelník, odporové spouštění apod.)

druh motoru  asynchronní                        ks  synchronní                  ks

Jmenovité hodnoty pn  kW  in  a un  kv

(uveďte hodnoty všech motorů) cos ϕn
iz  a 

způsob spouštění (asynchronní m.)  přímé připoJení na síť      přepínání hvězda/troJúhelník        odporové spouštění         Jiné*

pohonY s tYristorovou reGuLací otáček

počet pohonů  ks příkon neJvětšího  kW celkový příkon kW  počet pulsů u měniče

usměrŇovače

počet   ks  účiník   kW výkon kW in a

induktivní filtrace  6 pulsů  9 pulsů  12 pulsů

kapacitní filtrace  1f   3f   3f individuální

střídače

počet   ks  účiník   kW výkon kW in a

induktivní filtrace  6 pulsů  9 pulsů  12 pulsů

kapacitní filtrace  1f   3f   3f individuální

DOTAZNÍK
pro posouzení zpětných vlivů  

elektrických zařízení, která nesplňují podmínky  
čsn en 61000-3-2/3, na distribuční síť

provoZovateL distribuční soustavY (dále jen pds)
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skupina Čez

indukční nebo obLoukové pece

 indukční   obloukové   počet  ks celkový příkon kva

pro neJvětší Jednotku uveďte příkon Jednotky  kva příkon při natavování vsádky  kva  účiník:

kompenZace JaLových výkonŮ

 přiřazena k Jednotlivým zařízením  společná řízená  ano        ne

s hradícím obvodem  ano        ne se sacími obvody (filtrací)  ano        ne

kompenzační výkon  kva hrazení pro frekvenci  hz

spotřebiče se střídavým ZatíŽením (katry a lisy)

počet  ks  max. příkon  kva

trvání pulsu  ms počet změn            /10 min. frekvence kolísání výkonu hz

Jmenovité hodnoty hnacího motoru  un        kv |    in        a |    cos ϕn

nesYmetrické ZátěŽe (nerovnoměrné zatíŽení fází)   

druh počet      ks výkon  kva

zátěŽ  dvoufázová  Jednofázová  mezifázová

trafostanice a transformátorY  vlastní   společná

stupeň zaJištění dodávky el. energie podle čsn 34 1610

transformátory počet ks  Jmenovitý výkon  kW

Jmenovité napětí vn kv  Jmenovité napětí nn  kv     

napětí nakrátko  %  ztráty naprázdno   kW

ztráty nakrátko  kW

poZnámkY a dopLŇuJící informace  (* zde uveďte např. popis spouštěni asynchronních motorů, pokud jste zašktli „jiné“)

příLohY

 Jednopólové schéma zapoJení hlavních síťových a ochranných obvodů

Za ZákaZníka

Jméno a příJmení, funkce

podpis a razítkodatum a místo

Za pds

Jméno a příJmení, funkce

podpis a razítkodatum a místo

vYsvětLivkY k dotaZníku pro posouZení Zpětných vLivŮ
dotazník je součástí žádosti o připojení k síti v případě že je požadováno připojení spotřebičů, které nesplňují požadavky čsn en 61000-3-2/3 (mohou ovlivňovat 
kvaltu dodávané elektřiny). pro připojení více přístrojů/zařízení stejného typu postačí vyplnit jeden dotazník, jinak je zapotřebí vyplnit příslušný dotazník pro každý 
přístroj/zařízení (dále pouze zařízení). v případě potřeby si může pds vyžádat další údaje potřebné pro posouzení. na základě výše uvedených údajů a dat o síti 
v místě připojení rozhodne pds, zda je připojení v požadované formě možné nebo je zapotřebí dalších úprav.

vYsvětLivkY pro vYpLnění dotaZníku.
  1) pokud jste již naším zákazníkem, vyplňte prosím zákaznické číslo nebo číslo elektroměru, které naleznete např. na fakturách za odběr elektřiny.
  2) u nových staveb a u nemovitostí bez přiděleného popisného čísla (např. chaty, garáže, zahrady) uveďte prosím číslo parcely a katastrální území.
  3) Je-li to nutné, uveďte prosím bližší popis umístění odběrného místa, např. číslo garáže, místo připojení apod.
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