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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
výrobce:
identifikační číslo:

Rudolf Jurajda
756 56 Prostřední Bečva 396, Česká republika
45169411

Identifikační číslo o spotřebiči:
Ohřívače vody zásobníkové, akumulační nádrže
Popis a určení výrobku:
Ohřívače vody zásobníkové slouží k ohřevu užitkové vody otopnou vodou prostřednictvím
jedné nebo dvou otopných vložek nebo el. energií. Nádoby jsou izolovány polyuretanovou
pěnou nebo mirelonem. Pracovní poloha stojatá nebo ležatá.
Akumulační nádoby slouží k akumulaci tepla z tepelného zdroje. Pracovní poloha stojatá
nebo ležatá.
Údaje o použitém způsobu posuzování shody:
Posouzení vzorku spotřebiče bylo provedeno podle nařízení vlády č. 163 / 2002 Sb. § 7.
Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých norem:
ČSN EN 12897:2007 - Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané uzavřené zásobníkové ohřívače
vody
ČSN 06 0830 - Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody
ČSN EN 60335-1 - Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely
ČSN EN 60335-2-21 - Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody
ČSN EN 60335-1 ed.2:2003 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 60335-2-21:2004 - Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody
Vyhláška MZ ČR č. 409 / 2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do
přímého styku s vodou a na úpravu vody
Vyhláška MZd. č. 409 Sb. / 2005
Údaje o autorizované osobě, podílející se na posouzení shody:
Strojírenský zkušební ústav s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, 621 00 Brno,
IČO 00001490, který vydal závěrečný protokol č. B-30-00518-12
Potvrzení výrobce:
Výrobce potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č.
163/2002 Sb. a výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého,
výrobcem určeného použití, jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterým zabezpečuje
shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.
Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly
a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobku s typy
popsanými v certifikátu a se základními požadavky, které jsou na ně aplikované.
Datum: 31. 8. 2012
Výše uvedené výrobky odpovídají platným normám a předpisům.
							

Podpis:
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