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Fyzikálně technickf zkušební ustav, ostrava.Radvanice

Autorizovaná' osoba č. 27 0,

Certifikační orgán č. 3051 akreditovany Čm

Gertifikát ě.: FTzÚ 11 E oo28
o ověĚení odolnosti uzavíracích klapek proti hoňení

Tento certifikát je vydán pro: Excentrická uzavírací klapka, typu ABo 2E 5.5580
(resp. 5480 a 5680)

Vyrobce: ABO valve, s.r.o., Dalimilova 285/54,783 35 Olomouc, CZ

Žadate|: ABo valve, s.r'o.' Da|imilova 285154,783 35 olom ouc, CZ

V!Še uvedené zaťízení a jakéko|iv jeho schvá|ené varianty jsou specifikovány v prí|oze k tomuto
certifikátu a v dokumentech uvedenlch v této prí|oze.

rtzÚ _ Autorizovaná osoba Č,' 210 potvzuje,Žezaťízeníje ve shodě s poŽadavky dále uvedenlch
norem:

csN EN lso 10497z20í1 (|so 10497:2010)
resp. API Standart 607, 6th Edition (September 2O1O)

V17sledky zkouŠek jsou uvedeny Ve zkuŠebním protoko|u: ě. 11.0431-32 a 11.0432-32

ZaÍízení je označeno symboly: lso-FT

Sodvo|áním na normu Čst.t EN lso 10497.2011a AP| Standart 607:2010 se platnost vystaveného
certifikátu pro typ ABo 2E 5-5580 (resp.5680 a 5480) vztahuje na radu svět|ostí DN50 a méně;
DN65; DN80; DN100; DN125; DN150; DN200 resp. NPS 2 a méně; NPs 2,t/2; NPS 3; NPS 4;
NSP 5; NPS 6; NPS 8 s tlakem PN 10; 16; 25; 40: resp. s t|aRov17m označením Class 150; 300.

V1irobce zaÍízení (popi. Žadate|) uveden! v tomto certifikátu je odpovědnÝ za zajiŠt'ování shody
zaŤízení se specifikací (dokumentaci) uvedenou v prí|oze tohoto certifikátu a ffia to, Žeo'v1irobek proŠe|
ÚspěŠně všemi predepsan1imi kusovfmi zkouškami a ověrováním' ',]%.- 
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lng. Jaroslav Sindler
vedoucí certifikačn ího orgánu

,;1.i":1,r0.,
Datum vydání: -p1 .1 0'201 1
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\Počet stranr 1/1 \
Prí|ohy: 1

Tento certifikát se vztahuje pouze k vfrobkťrm uvedenfm v tomto certifikátu a nenahrazuje Žádné jiné dokumenty. V Žá ém
piípadě nesmí bÝt cert.fikát rozmnoŽován bez písemného souh|asu rtzÚ ostrava Radvanice, Ao 210 jinak neŽ vce|ku'

Fyziká|ně technick! zkušení stav, státní podnik, Pikartská 7,716 07 ostrava - Radvanice,
te|: +420 595223111,Íax +420 596 232672, e-mail: ftzu@Ítzu'cz
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FyzikáIně technick zkušební stav, ostrava.Radvanice

Autorizovaná osoba č. 270,

Certifikační orgán č. 3051 akreditovany Čn

PŤíloha č. 1
k certifikátu o ověŤení č. BTZÚ t 1 E 0028

Popis konstrukce:

o klapka s dvojitou excentricitou;

. těsnění hiídele a čepu grafitou/mi krouŽky;

O měkké sed|o/kov-kov PTFE/Metal;

. zkoušeno s ovládáním ruční pťevodovkou (Mastergear).
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