
CERTIFIKAT
00.1 97.1 86

evidenční číslo 51 6/08/06/05/0

o ES přezkoušenítypu (modu| B) pod|e směrnice 97|23l5s provedené zákonem
č.2211997 Sb. v platném znění a NV č. 2612003 Sb. v p|atném zněnívydaný

výrobci:

Název:

Typové označení:

Modifikace:

ABO valve, s.r.o.
tř. Svobody č.p. 43139

772 00 oLOMOUC
lČ: 496 09 o5o

na t|akové zařízení.

Excentrická klapka uzavíraci
Typ ABO - serie 2E-5

DN 50 až100,  PN 50,  DN125 až200,  PN 40,  DN 250 aŽ DN
400, PN 25, pro teploty od - 50"C do + 500"C pro vodu,
vzduch, uhlovodíky, chemické látky a p|yny
jako t|aková výstroj pro tekutiny skupiny 1,2

ABO valve, s r.o. Dalimilova 54b, 783 35 Olomouc-
Chomoutov

Místo výroby:

Tímto osvědčujeme, Že výše uvedený typ t|akového zařizeni sp|ňuje poŽadavky

směrnice Evropského parlamentu a Rady 97l23lEs

provedené zákonem c. 22|1997 Sb. v p|atném znění a NV č. 2612003 Sb.
v p|atném znění.

Tento certifikát se vydává pro úče|y vydání proh|ášení o shodě výrobku s výše
uvedeným technickým předpisem.

Podrobnosti o hodnocení a seznam dů|eŽitých částí technické dokumentace jsou
uvedeny ve Zprávě o hodnocení č.4382l70l08lAw||Z/T ze dne 08.09.2008, která
tvoří nedí|nou součást certifikátu'

Podmínky p|atnosti a pravid|a pro nak|ádání s certifikátem jsou uvedŽly.m druhé stran71fikátu.
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1. Podmínky platnosti
Tento certifikát p|atí po dobu deseti |et od data vystavení, a je na vyŽádání obnovitelný.

Změny t|akového zařízení oproti certifikovanému provedení je třeba neprod|eně sdě|it TÚV
SUD Czech, s.r.o.. Tato oko|nost můŽe učinit da|Ší pokračování certif ikátu závis|é na
dodatečném posuzování shody.

Ke kaŽdému výrobku musí být při|oŽeny potřebné návody k obs|uze a montáŽi.

KaŽdý výrobek musí nést zřetelný odkaz na výrobce nebo dovozce a typové oznaěení, aby
bylo moŽné zjistit identitu zkoušeného typu s výrobky uvedenými do oběhu.

Pravidla pro nakládání s certifikátem:
Certifikát se můŽe pouŽívat pouze jako certifikát výrobků, jejichŽ specifikace je uvedena
na první straně. To p|atí i pro pouŽití v rek|amních, propagačních a komerčních
materiálech.

Tento certifikát |ze kopírovat pouze vce|ku. Je zakázáno měnit, dop|ňovat nebo přepisovat
údaje v certifikátu.

Neoprávněné nebo k|amavé pouŽití certifikátu můŽe být sankciováno ( $ 19 zákona č'
2211997 Sb. )

Certifikát ne|ze pouŽít jako certifikát výrobků, u nichŽ by|a provedena bez souh|asu TÚV
SÚD Czech, s.r.o. změna ov|ivňující shodu s pouŽitými normatívními dokumenty a
předpisem.

Certifikát p|atí pouze pro svého majite|e a pro výrobky a výrobní místa v něm uvedená.
Přenášení certifikátu jeho majitelem na třetí osoby je nepřípustné, stejně jako pouŽívání
certifikátu třetími osobami. Na třetí subjekt můŽe být přenesen jen TÚV SÚD Czech, s.r.o..

V blíŽe neuvedeném se řídí Všeobecnými podmínkami pro certifikaci výrobků v platném
znění.
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