
Bronislav Bagar

jednatel

SH-SERVIS s.r.o.
Výroba a prodej armatur a èerpací techniky, dodávky
a montá�e vodohospodáøských investièních celkù

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

vydané podle směrnice 94/9/ES z 23.3.1994

Výrobce: SH-SERVIS s.r.o.
Svatoplukova 47
753 01 Hranice
Česká republika
IČ: 14616882

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že vlastnosti výrobku

Název: Soustrojí čerpadla 80-CV-03-..-..-.. s pohonem el. motory AOM..... spojenými
pružnou spojkou BKN160 na společném základovém rámu

Varianty: čerpadla (6-12)-(LN,LB,LC)-(00-23)
motory (180, 200) (M, L, LK)

Označení:         I M2

na nějž se vztahuje toto prohlášení splňují požadavky stanovené v citovaném zákonu a nařízení vlády. Výrobek je 
za podmínek správného připojení k pohonné jednotce, instalace, údržby a použití bezpečný pro obvyklý účel použití, tj. 
k čerpání čisté a mírně znečistěné pitné a užitkové vody v prostředí, kde je pravděpodobnost vzniku výbušné atmosféry, 
zejména v podzemních částech dolů a povrchových instalacích těchto dolů s pravděpodobností vzniku ohrožení 
metanem a uhelným prachem. Ve výrobě jsou přijata opatření zajišťující shodu všech těchto výrobků uváděných na trh 
s technickou dokumentací a požadavky citované směrnice, citovaných zákonů a nařízení vlády.

Způsob posouzení shody:
Podle přílohy VIII směrnice 94/9/ES (ATEX) - modul: vnitřní kontrola výroby, zákona 22/1997 Sb. ve znění zákona 
71/2000 Sb. a nařízení vlády 176/1997 Sb. ve znění nařízení vlády 286/2000 Sb.tj. posouzení shody výrobcem a předání 
technické dokumentace autorizované osobě k archivaci. Součástí tohoto posouzení je i posouzení soustrojí ve smyslu 
nařízení vlády 170/1997 Sb.
Pro elektromotor podle zákona 22/1997 Sb. a nařízení vlády 176/1997 Sb. v platném znění §4 odst. 1, písm. b) tj. 
autorizovanou osobou.

Autorizovaná osoba:
Pro čerpadlo:
FTZÚ Ostrava-Radvanice (IČO 00577880) s identifikačním číslem 1026, která vystavila k čerpadlu potvrzení o převzetí 
dokumentace č. archivní A017-02.
Pro elektromotor:
FTZÚ Ostrava-Radvanice (IČO 00577880), která vystavila certifikát typu č. 02 ATEX 0203 s platností do 31.8.2007.

Při posouzení shody byly použity:
Harmonizované české technické normy:
ČSN EN 292-1, ČSN EN 292-2, ČSN EN 294, ČSN EN 563, ČSN EN 809, ČSN EN 811, ČSN EN 1127-1,
ČSN EN1127-2, ČSN EN 13463-1, pr ČSN EN 13463-5, ČSN EN 50014:1995, ČSN EN 50018:1996, ČSN EN 50019
Jiné české technické normy:
ČSN 11 3003

Jméno a příjmení odpovědné osoby: Bronislav Bagar
Funkce: jednatel

V Hranicích dne 23.8.2002

        razítko a podpis odpovědné osoby

 


