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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 § 13 na řízení vlády č. 120 / 2016 Sb., o posuzování shody

měřidel p ři 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. 120 / 2016 Sb., o posuzování shody m ěřidel p ři jejich dodávání na trh
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU (MID)

- výrobek je za podmínek správné instalace, údržby a použití bezpečný
- výrobní postup zajišťuje shodu výrobků níže popsaného typu s technickou dokumentací
- výrobky jsou shodné s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu.

Výrobek:    Snímač teploty jako samostatná podsestava měřidel tepla
Typ:    11 285

Výrobek se používá
jako člen měřidel tepla ve smyslu ČSN EN 1434, při měření se využívá definované změny odporu v
závislosti na změně teploty. (základní odpor 100Ω, 500Ω nebo 1000Ω)

Další údaje jsou uvedeny v dokumentaci dodávané s výrobkem.

Způsob posouzení shody:
příloha č. 2 k nařízení vlády č. 120 / 2016 Sb. Postupy posuzování shody

- EU Přezkoušení typu (Modul B)

- Shoda s typem založená na zabezpečení kvality výrobního procesu (Modul D)

Seznam použitých p ředpis ů a norem s nimiž je shoda prohlášena:
- ČSN EN 1434

- ČSN EN 60751

Doplňující informace:

ČMI, oznámený subjekt č. 1383, Okružní 31, 638 00 BRNO vydal:

- Certifikát ES přezkoušení typu č. TCM 321/12 - 4995 platnost do 27. 11. 2022

- Certifikát O SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI PRO VÝROBU, VÝSTUPNÍ KONTROLU A
ZKOUŠENÍ  číslo 0119-SJ-C001-11

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

V Ústí nad Labem  dne  27. 10. 2016 Miroslav Beck manažer jakosti

Typové a výrobní číslo:


