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podle $ 13 zákona č,.22 l 1997 sb., o technických poŽadavcích na výrobky v plném znění

Výrobce zPA EKoREG, spot. s r. o. Děčínská 55
400 03 Ústí nad Labem
Česká republika
|Čo| 47283 271
DlČ: CZ47283271

prohlašuje Že,

- v|astnosti uvedeného výrobku sp|ňují poŽadavky stanovené v nařízení vlády č. 23 l 2oo3 Sb., kteým se
stanoví technické poŽadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro pouŽití v prostředí
s nebezpečím výbuchu (dá|e jen NV),

- Že výrobek je za podmínek určené instalace, ÚdrŽby a pouŽití bezpečný,
- Že jsou přijata veškerá opatření, která zabezpečují shodu všech výrobků uváděných na trh

s technickou dokumentací a se zák|adními požadavky NV.

Výrobek: SnÍmač tep|oty Pt í00, Pt 500, Pt 1000 a Ni 1000 v provedení EX

Typy: . KST.Ex provedení @ rl 3G Ex nA ||C T6'..T3 Gc -3o"C < Ta < +17o.c
. KSTz.Ex provedení @ rr 3G Ex nA ||C T6..'T3 Gc -3o.c < Ta < +17o.C

Výrobek je určen pro měření teploty.
SnÍmač musí být chráněn před mechanickým poškozením (např. jímkou, u|oŽenÍm pod kryty nebo polohou).
Kabe| nesmí být namáhán.
PodIe NV se jedná o zařízenÍ skupiny Il kategorie 3, které je určeno pro pouŽití v prostorech, kde není

pravděpodobný vznik výbuŠné atmosféry vytvořené směsívzduchu s p|yny, párami nebo m|hami, a
pokud taková atmosféra vznikne, bude přítomna pouze zřídka a pouze po krátké časové období, kde
zajišt'uje normá|n í Úroveň ochrany

Da|Ší Údaje pro bezpečné uŽíváníjsou uvedeny v dokumentaci dodávané s výrobkem (Návod k pouŽití)'

Způsob posouzení shody: - $ 3 odst. 1 pÍsm. d) NV Č. 23 / 2003 Sb.
- pří|oha č. 8 ,,Vnitřní kontrola výroby.. NV č. 23 / 2003 Sb

Seznam pouŽitých předpisů, norem:

- NařÍzenívlády č' 2312003 Sb.

- Směrnice 94l9lEC ATEX
- Čsru EN 60079.0 ed.4
- Čstl EN 60079-15 ed.3

- Čst.t 33 2030

- Čst.l EN 60529

- Čstrt EN 60751

- Čstl EN 61010-1 ed.2

t\

l\,. '-rt rI vr\r. -){-L\V Ústí nad Labem dne 12, 6, 2014 Miros|av Beck zmocněnec pro jakost


