CERTIFIKAT
Czech

evidenční
čÍslo
00.755.007/09/06
l05l0
o ES přezkoušenítypu
(modu|
B) pod|esměrnice97|23tEsprovedené
zákonem
č.2211997
sb. v p|atném
zněnía NV č.26t2oo3
Sb' v p|atném
zněnívydaný
výrobci:

ABO valve,s.r.o.
tř. Svobodyč.p.43/39
CZ - 77200 Olomouc
lČ:496 09 o5o
na t|akové
zařízení.

Uzavíracíklapka centrická

Název:

Typovéoznačení.Typ ABO - serie 900
Modifikace:

DN 32 aŽ DN 1600,PN 16110pro tep|otyod -25"C do 130"C'
pro vodu,vzduch,uh|ovodíky,
chemické|átkya p|ynyjako
tlakovávýstrojpro tekutinyskupiny1,2

Místovýroby:

A B O v a l v e ,s . r . o .D a l i m i l o v a5 4 b . T B 33 5 O l o m o u cChomoutov

Tímtoosvědčujeme,
Že výšeuvedenýtyp t|akovéhozařízenÍsp|ňujepoŽadavky

směrniceEvropskéhoparIamentu
a Rady 97t23lEs
provedenézákonem č. 2211997Sb' v p|atnémznění a NV č. 2612003Sb.
v p|atném
znění.
Tento certifikátse vydává pro Úče|yvydáníproh|ášení
o shodě výrobkus výše
uvedenýmtechnickýmpředpisem.
Podrobnostio hodnocenía seznam dů|eŽitých
částítechnickédokumentacejsou
uvedeny ve Zprávě o hodnoceníč.3835/7ol09|Awl|ZtT
ze dne 07.09.2009.která
tvořínedílnousoučástcertifikátu.
Tímto certifikátem se ruší p|atnost certifikátu eč. 5o2lo7to6t05/0ze dne
06.12,2007v celém rozsahu.
Podmínkyp|atnostia pravid|apro nak|ádánís certifikátem
jsou uvedenyna druhéstraněcertifikátu.

Y Praze, dne 10.09.2009
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TUVsÚD Czechs'r.o.,Novodvorská
994' 14221 Prague4

rnv@ )

,|. Podmínky platnosti
p|atípo dobudeseti|etod datavystavení,
Tentocertifikát
a je na vyŽádáníobnovite|ný.
Změnyt|akového
je třeba neprod|eně
zařízeníoproticertifikovanému
provedení
sdě|itTŮV
SÚD Czech.Tatooko|nost
pokračování
můŽeučinit
da|ší
certifikátu
závis|é
na dodatečném
posuzování
shody.
Ke kaŽdému
potřebné
výrobkumusíbýtpři|oŽeny
návodyk obs|uzea montáŽi'
KaŽdývýrobekmusínéstzřete|nýodkazna výrobcenebodovozcea typovéoznačení,
aby
by|omoŽné
zjistitidentitu
zkoušeného
typus výrobkyuvedenými
do oběhu.
2. Pravidla pro nakládánís certifikátem:
jejichŽspecifikaceje uvedena
pouzejako certifikát
Certifikátse můŽepouŽívat
výrobků,
na prvnístraně. To p|atíi pro pouŽitív rek|amních,
propagačních
a komerčních
materiá|ech.
Tento certifikát|ze kopírovatpouze vce|ku.Je zakázáno měnit,dop|ňovatnebo přepisovat
údajev certifikátu.
pouŽití
Neoprávněné
nebo k|amavé
certifikátu
můŽebýt sankciováno( $ ,l9 zákona č.
2211997
Sb' v p|atném
znění)
jako certifikát
Certifikátne|zepouŽít
výrobků,
u nichŽby|aprovedenabez souh|asuTÚV
SÚD Czechzměnaov|ivňující
shodus pouŽitými
normativními
dokumenty
a předpisem.
Certifikátp|atípouzeprosvéhomajite|e
a provýrobkya výrobní
místav něm uvedená.
jeho
Přenášenícertifikátu
majite|em
na třetíosobyje nepřípustné,
stejnějako používání
certifikátu
třetímiosobami.Na třetísubjektmůŽebýtpřenesenjen TŮV SÚD Czech.
podmínkami
procertifikaci
V b|íŽe
neuvedeném
se řídíVšeobecnými
výrobků
v platném
znění.
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