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Toto prohlášení se vydává podle § 14 zákona č. 90 / 2016 Sb., o posuzování shody stanovených

výrobk ů při jejich dodávání na trh, a podle § 11 na řízení vlády č. 118 / 2016 Sb., o posuzování shody

elektrických za řízení určených pro používání v ur čitých mezích nap ětí při jejich dodávání na trh,

a na výhradní odpov ědnost výrobce.

                 Výrobce     ZPA EKOREG, spol. s r. o. D ěčínská 55
400 03  Ústí  nad Labem
Česká republika
IČO: 472 83 271
DIČ: CZ47283271

prohlašuje , že
- vlastnosti výrobků specifikovaných v tomto prohlášení splňují požadavky stanovené

v nařízení vlády č. 118 / 2016 Sb., a ve Sm ěrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU
- výrobky jsou za podmínek správné instalace, údržby a použití bezpečné
- výrobní postup zajišťuje shodu výrobků níže popsaného typu s technickou dokumentací a s požadavky

nařízení vlády č. 118 / 2016 Sb.

Výrobek:    Řada regulátorů a omezovačů teploty a tlaku a podtlaku

Typ: 61112, 61113, 61114, 61126, 61127, 61134, 61135,
61214, 61215, 61216, 61218, 61219, 61220, 61242

je určen pro dvoustavovou regulaci nebo signalizaci teplo ty, resp. tlaku (regulátory) a pro p řerušení
elektrického obvodu s možností sou časné signalizace p ři překro čení maximální nastavené hodnoty
teploty, resp. tlaku (omezova če). Diferen ční regulátory jsou ur čeny pro regulaci rozdíl ů dvou tlak ů.

Další údaje jsou uvedeny v dokumentaci dodávané s výrobkem.

Seznam použitých p ředpis ů, norem:
- Nařízení vlády č. 118 / 2016 Sb.  Směrnice 2014 / 35 / EU

- pro regulátory a omezovače tlaku IEC 730-1, IEC 730-2-6 (ČSN EN 60730-1 a 60730-2-6)

- pro regulátory a omezovače teploty IEC 730-1, IEC 730-2-9 (ČSN EN 60730-1 a 60730-2-9)

- pro regulátory tlaku typ 61214 ČSN EN 61373

- ČSN EN 60 529

Doplňující informace:
Na výrobek byly vydány:

CB certifikáty č. CZ-542 a CZ-543, oba ze dne 28.7.1997 s aktualizací CZ-542/A1 ze dne 3.5.2001
od EZÚ, certifikační orgán č. 3018, Pod lisem 129, 171 02 Praha 8,  IČO 00001481.

Protokol o zkoušce krytí IP 65 č. 4.704260-00 od EZÚ, Pod lisem 129, 171 02 Praha 8,  IČO 00001481
Na regulátory a omezovače s nerezovým vlnovcem stanoviska k bezpečnosti technických zařízení

č.j. 2940/05.02/99/15-07/1 a 2 od ITI Praha pobočka Ústí n.L. inspekční orgán č. 4001
Na regulátory tlaku typ 61214 protokol o zkoušce č. P26-005-05 od MTH Praha a.s., Wolkerova 2776, 

272 01 Kladno – Kročehlavy, IČO 45275301

Podepsáno za a jménem ZPA EKOREG, spol. s r. o. Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem  dne  27. 10. 2016       Miroslav Beck zmocněnec pro jakost  ...........…..…….


