
Strojírenský zkušební ústav. s. p-, autorizovaná osoba 202
Hudcova 56b, Brno' Ceská repub|ika

Rozhodnutí o autoiizaci Č. 31l2aa2 ze dne 2002-09-18

Č: Ao 2a2Jc5t2o06lreq e ' 8-30.00169.06

V sou|adu s ustanovenim $ 5 odst, 2 aařizeni v|ády č' 163|2w2 Sb.' kteým se stanovi technij<é poHavky na
vybrané stavebni výrobky, ve zněnÍ pozdějšich změn a dop|ňkťr. autorizovaná woba potvrzuje, že u stavebníďr
wrobků:

CERTIFIKAT VYROBKU

Redukční venti|y pro voi lt,
3 1 5
DN  í5 ; 50 ,  P l ' ]  l t j
bl iŽŠi specif ikace výrobkťl vlz 2' strana

SYF - Hans Sasseralh & Co. KG
MŮh|enstrasse 62, 41352 Korschenbroich
Něniecko

přezkr:r.rmaia podklady preclloŽené výro|rcent' pl..)l./edia počáleČni zkouŠktt typu uýrobku na vzorku. posoudila
system řizenÍ výroby a zjistila, Že uvedeně Vyrobky splňuji zák|adní poŽadavky nařizeni vlády á 16'31200P' Sb'' ve
znětri pozdějšich změn a doplňkŮ. Při posuzováni shody použi|a autorizovaná osoba nás|edujíci normativni
dokument;

ČsN EN . l567.2001 a vyhlášku lv|Z Č. 409/2005 sb

Atrlorizovaná osoba zjisÍila, Že sysÍém řízeni výroby odpovidá přísluŠné techniďé dokumentacj pode S 5 odst. 1
písm' d1 a zabezpečuje, aby uyrobky r'rváděné na tlh so{ňova|y poŽadavky stanovené rnýĚe uvedenou určenou
normou a techrrickými předpisy a ocípovídaly technicke dokumentaci pod|e $ 4 odsl '  3.

Nediinou součásti tohoto certifikáiu je závěreČný' protokol Č' 30.5399 ze dne 200&03-30' který obsahuje závěry
zjišťováni, ověřováni, výsledky zkoušek a základni popis' nezbytné pro identifikaci certÍÍikovaných vtýrobkú.

Tento certiÍjkát zůs{áva v platnclsli ptl c|clbu, pi.: kteri.ru se i.roŽadavky slanovené určenou normou a technickým.
předpisy. na které byl uvgden odkaz nebo výrobní oodnrírrky v mÍstě výroby Či systém fizení výroby nebo způsob
k.ontro|V výrobkLi dovozcem. výrazně neztněni

Au|orizovaná osoba pl19yj6i nejnreně jederlkrat la ,l2 měsícú doh|ed nad řádným fungovánim systému řizeni
výroby v rnisté výroby nebo kontro|y výrobkŮ i, ciovoice, odebÍrá vzorky vyrobků, provádÍ |ejictt zkoušky a
posuzu|e' z,Ja vlastnosti výrobků odpovída1i určerié.tlormě a techniďým předpisům, podle ustanovení $ 5 odst. 4
nebo podle 5 5 clcls l '  5 výŠe uvedeného nařízeri vlady'

Eirrtc 2C06-03-30

typově oznaČeni
varianty.

výrobce.
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zásfupce ředitele


