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Certifikační orgán
Pobočka 0900 - Technicko inženÝrské sIuŽbv

vydává

CERTIFIKAT
č. 090.033276

na produkt:

Elektrické zařízení systému poŽárnÍho odvětrání s odvodem tep|a a kouře'
systému denního větrání a vý|ezů na střechu

tČ:

vyrobna:

zakázka'

Žadate|:

sysiémy, spo|' s r.o'
26712679
.] nonická 804/80, 15800 Praha 5
RWA systémy' spo|' s r'o'
J nonická 804/80' 15800 P|aha 5
ARTl]s s r'o, Čechova 1433 256 01 Benešov
sUK' s r o' Jinon]cká 80/804, 15800Praha5
209015 0r 04

certif]kaěni schérrra 1a pod e csN EN Iso/ Ec 17067 zahrnuiícízkouŠeni VzorkŮ píoduktu'
certifjkačni orgán timio ceř(ifiká|em osvědČuje Že]
. u Vzorku předmětného produktu zjisii shodu jeho V|astnostÍ s poŽadavky technické spec]íkace:

ČsNEN61ooo32 E ektÍomagneiická kompatibi ta (E|Úc) Čést 3 2lMeze pro emise proudu haÍňoi]ckých (zaiizeni se vstupním
Ed 3]20]0 článek 6' 7 fáŽovým prcUdem <=16A)

ČsN EN61ooo.3.3:2oo9 E|ektromagnet .ká kompaib |ita (Elýc) Část3.3N]eze-omezovánizmě|napětí,ko|ísáninapětíafitÍU
Ed.2 ólánek 5 6'pii|ohaA V roŽvodných sitict] n'zkého nápétíprozářizenísejmenovitýmÍázovým proudem <=l6A'
ČsN EN 60335 ] :2oo3 E|ektÍické spotřeb če pro domác|ost a] né úÓe|y Bezpečnost. Část |:Všeobecné poŽadavky'
Ed,2 ó|8.33
csN EN 6j000'6.2:2006 Elektromagnetická kofrpát]b]|ita.část 6.2: KmenoVé noÍmy.odo noŠt pÍopÍÚmysoVé pÍostředi
Ed'3 čének 7 8
lsNEN6100063:2007 Elekiromagneijckákompatrb]|itačást63:KmenovénomyEmisepÍostiediobylné'obchod.iaehkého
Ed 2 čánek 5.11 DlÚňVsLu
csN EN 50130'4:2012 E ektÍomag nětická ki'ňpát]bl|ta. óást4:Požadavky na odo|osl kompo|enlú poŽár|ich systémú
Ed2čének7.13

Tento certiÍ kát je Vyd á n na zá k|adě protoko]u o Výs|ed ku ce ftjÍikace p|oduktu č 090.033275 ze d ne
27' března 2015 Vydaného TZL]S Praha s, p . pobočkou T s, který se předáVá Žadate|] Píoloko|
obsahuje ŽáVěíy zjŠtovánÍ a podmInky p|atnost certíkátu
certifikát má 1 příohu (1 strana), která ie nedlnou součástícertíkátu'
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PřiIoha k certifikátu č. 090.033276

Podmínky pIatnosti a použíVání certifikátuI

1' cert]fikát shody se rnusí použíVat pouze pro úče y. pro které by Vydán

2 Tento certiílkát nenahrazuje dokumenty VydáVané autorizoVanou osobou podle
naříŽení V|ádyč 16312002 Sb' an oznámeným sub]ektem pode nařízení EP aRady
(EU) ě' 305/201 1'

3' cedifikovaný produkt rnUsí být trva|e V souladu s technlckou specifikací'

4' DÉitel certiíikátu ]e pov nen
a) informovat certifikační orgán o Všech změnách: rnodifikaci produktu nebo

Výrobního procesu' materiá ových Žrněnách. změnách systémU řízenÍ Výroby,
které mají VliV na shodu certií kovaného produktu;

b) oznan,]ovat certifikaónírnu orgánu změny Ve V]astnictví, struktuře nebo Vedení]
c) Vést záŽnarny o Všech stíŽnostech týkajících se neshody ceftifikovaného prodUktu

s poŽadaVky přísIušné normy;
d) přjmout Vhodná opatření na odstranění neshody a přjjatá opatření dokumentovat;
e) na požádánj před|ožit certiÍikačnimu o.gánu Výše uvedené zěznamy

o stíŽnostech:

5' cert]fikační orgán provádí opakované hodnocení produktu V případě' že do]de ke
změnám oV Vňujícírn V|astnost produktu' ke změně technických speciflkaci nebo
k Významným zn1ěnárn Ve v astnictví' struktuře nebo Vedení organ zace

6 Proti tomuto certifikátu rná žadate práVo podat odvoání na TzÚs Praha s p'. usek
řízení jakosti, do 15 dnu ode dne doručení tohoto cert]fikátu

Tato přiloha je nedílnou součástícertií]kátu č 090-033276'

RazitkÓ.e11iÍikačn'lro orgénU

P|aha 27 bÍezna2a1s ng' Jiřístudnička
záslUpce VedoL]ciho cedifkačnllro orgánu


