ELEKTROPRÁCE – Petr ČERMÁK
Firma: Petr ČERMÁK, Albrechtická 638/411 43401 Most
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Určeno pro:
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http://www.pcermak.cz/
E-mail: cermakmost@seznam.cz
Mobil: +420774400230 IČO: 68989903
DIČ: CZ5601121746

Váš dopis značky/ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:

Most dne:

Petr Čermák +420774400230

7.7. 2014

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle § 13, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 71/2000,
podle Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.
podle Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
Výrobce:

Petr ČERMÁK, Albrechtická 638/411, CZ 434 01 Most. IČO: 68989903
tímto potvrzuje, že na strojním zařízení

Hlídač závalu HZM 2005 – I, II, A a S

Popis:
Určeném:

Hlídač závalu membránový
Kontrola pohybu sypkých materiálů

Výrobce tímto prohlašuje,
že vlastnosti uvedeného strojního zařízení splňují všechny požadavky na bezpečnost strojních zařízení uváděných na trh s
technickou dokumentací a základními požadavky.
Údaj o použitém způsobu posouzení shody
§ 12 odst. 4 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. - posouzení shody za stanovených podmínek
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Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých technických norem použitých při posouzení shody
Zákon č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 17/2003 Sb., nařízení vlády č. 176/2008 Sb
technické předpisy ČSN 73 8101, ČSN 73 8102, ISO 1819, ČSN 260004, ČSN ISO 7149, ČSN EN 729/1, ČSN EN 287 - 1,
ČSN 73 2601
doklady vydané orgány státní správy QS-09-OSV-N/01,QS-09-OSV-PP/01,QS-09OSV-PP/02,QS-10-OSV-KP/01,QS-09OSV-S/01
Výrobce potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky na výrobky, konkretizované českými technickými normami.
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Výrobek je za podmínek použití podle návodu bezpečný. Výrobce potvrzuje, že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech
výrobků jím uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.
Datum a místo vydání prohlášení o shodě:

7.7.2014 v Mostě

Jméno a funkce odpovědné osoby výrobce:

Petr Čermák

Podpis:

