CERTIFIKAT
evidenční
ěís|o501l 07 106/05/0
(modu|
o ES přezkoušenítypu
B) pod|esměrnice97l23|Esprovedené
zákonem
ě' 2211997
Sb. v platném
zněnía NV č.2612003
Sb' v p|atném
zněnívydaný
výrobci:

ABO valve,s.r.o.
Tř. Svobody 43/39

cz - 77200oloMouc
tC:496 09 O5O
na tlakovézařízeni:
Název:

7pétnák|apka. bezpřírubová

Typovéoznačení:Typ ABo - serie800
Modifikace:
DN 50 aŽ 300,PN 16 , proteplotyod - 10.Cdo + 130.Cpro
Vodu,vzduch,uhlovodíky,
chemické
|átkya p|yny
jakot|akovávýstrojprotekutinyskupiny1,2
Místovýroby:
ABo va|ve,s r.o.Da|imilova
54b, 783 35 o|omoucChomoutov
Tímtoosvědčujeme,
Že výŠe
uvedenýtypt|akového
zařizenísplňujepoŽadavky
směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23lEs
provedenézákonem ě. 2211997sb. v p|atnémznění a NV č. 2612003sb.
v p|atném
znění.
Tentocertifikát
se vydáváproúče|y
vydáníprohlášení
o shoděvýrobkus výše
předpisem.
uvedenýmtechnickým
Podrobnosti
o hodnocení
jsou
a seznamdůleŽitých
částítechnické
dokumentace
uvedeny Ve Zprávě o namátkovékontro|eč.5399/70/07lAwilzn
ze dne
30.11.2007,
kterátvořínedí|nou
součástcertifikátu.
Podmínkyp|atnosti
jsou uvedenyna druhé
a pravidlapro nak|ádání
s certifikátem
straněcertifikátu.
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lng.|voDršták

za notifikované
místo

\
\
TÚV sÚD Czech,s.r.o',Novodvorská
9g4,14221Prahal - Čn tČ:osoaztztlestský
soudv Praze,oddí|
c,
v|oŽka
38432'
datum
zápisu:20.7.1995 \
Autorizovanáosoba 211 pod|ezákona č.22t1997Sb. v platnéňpnění
Notifikované
místoES s identiÍikačním
čís|em1017
\

Pří|ohak certifikátuev. č.:501/07/06i05/0

1. Podmínkyplatnosti
Tentocertifikátp|atípo dobudeseti|etod datavystavení,
a je navyŽádáníobnovite|ný.
Změny t|akovéhozařízenioproti certifikovanému
provedeníje třeba neprod|eněsdě|itTÚV
sŮD Czech, s.r.o'. Tato okolnostmůŽeučinitdalšípokračování
certifikátuzávislé na
posuzování
dodatečném
shody.
Ke kaŽdému
výrobkumusíbýtpři|oŽenypotřebné
návodyk obs|uzea montáŽi'
Každývýrobekmusínéstzřete|nýodkaz na výrobcenebo dovozce a typovéoznačení,
aby
by|omoŽnézjistitidentituzkoušeného
typus výrobkyuvedenýmido oběhu.
2. Pravidla pro nakládání s certifikátem:
pouzejako certiÍikát
jejichŽspecifikaceje uvedenana
Certifikátse můŽepouŽívat
výrobků,
prvnístraně'To p|atíi pro pouŽitívrek|amních,
propagaěních
a komerčních
materiá|ech.
Tento certifikát|ze kopírovatpouze vce|ku'Je zakázáno měnit,doplňovatnebo přepisovat
Údajev certifikátu.
Neoprávněné
nebo k|amavépouŽitícertifikátumůŽebýt sankciováno( $ 19 zákona č.
22t1997Sb.)
Certifikátne|zepouŽítjako certifikátvýrobků,u nichŽby|aprovedenabez souh|asuTÚV
sÚD Czech, s'r.o. změna ov|ivňující
shodu s pouŽiými normativními
dokumentya
předpisem.
Certifikátp|atípouzepro svéhomajitelea pror4ýrobky
a r4ýrobní
místav něm uvedená.
Přenášenícertifikátujeho majite|emna třetíosoby je nepřípustné,
stejně jako používání
certifikátu
třetímiosobami.Na třetísubjektmůŽebýtpřenesenjen TÚV SÚD Czech,s.r.o..
V b|íŽe
neuvedeném
se řídíVšeobecnými
podmínkami
procertifikacivýrobků
v p|atném
znění.
Tento certifikát rušíplatnost certifikátuev.č.197lo2t06l05/0
ze dne 09.07.2oo2.

pří|ohy
1.strana

