
stroií renskÝ zkuš ební  ú stav. s'p'. Hudcova 424l56b. 621 00 Brno' Óeská republika

C E RTIF IKAT
č í sb; B-30-00987-14

výrobce; TECHTMNS PT s.r.o.
NábřeŽÍ  Jana Pa|acha 42A, 360 01 Kar|ovy Vary
ceská republika

identifikaění ěí s|o: 26374544

vý robky: Akumulaóní  nádrž e

typové  označ ení : PAST
varianty: viz 2. strana

U těchto Výrobků  by|a provedena certifikace Ve smyslu s 10 zákona é ' 22|1997 sb''
o technických pož adavcí ch na Výrobky a o změně a dop|nění  né ktených zákonů '
Ve znění  pozdějš ich změn a dop|ňkŮ' strojí renský  zkuš ební  Ústav' s'p' tí mto
certifikátem osvědč uje' ž e u vzorku předmětných Výrobků  zjisti| shodu jeho v|astností
s pož adavky uvedenými

ve stavební m technické m osvědč ení  ě' sTo-30-00752-14 ze dne 2014-09.19.

splnění  té chto pož adavkŮ se považ uje za sp|nění  zák|adní ch pož adavkú  naří zení  V|ády
č . 163/2002 sb'' ve znění  pozdějš í ch změn a doplňkŮ'

certifikát by| Vydán na zák|adě záVěreěné ho protoko|u o poč áteč ní  zkouš ce typu
vý robku č . 30-12516 ze dne 2014-11-28' vystavené ho Strojí renským zkuš ební m
ú stavem' s-p. Doba platnosti certifikátu je omezena dobou p|atnosti záVěreč né ho
protoko|u o poč áteč ni zkouš ce typu vý robku, tj' do 2016.11-30.

Pravid|a pro nak|ádání  s certifikátem jsou uvedena na 2' straně'
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specifikace výrobků |

PAST 3s0 (350 D, PAST 425 (425 D, PAST 600 (600 D,
PAST 7s0 (700 D,  PAST900(900D, PAST1200(12001)

PRAV|DLA PRo NAKLÁDÁNl S cERT|F|KÁTEMI

sp|nění  zák|adní ch pož adavků  naří zení  vlády č . 163|2002 sb', ve znění  pozdějš í ch
změn a dop|ňkť ], by|o odvozeno ze sp|nění  poŽadavků ' uvedených ve stavebnim
technické m osvědč ení ' Nove|izace nebo vydání  nových harmonizovaných nebo
urč ených norem, vztahujicí ch se k certifikovaným výrobků m nebo uplynutí  doby
p|atnosti stavební ho technické ho osvědč ení ' mú ž e změnit skuteč nosti' za kte|ých by|
certifikát Vystaven. V takové m pří padě je třeba přezkoumat použ ite|nost certifikátu pro
ú č e|y vydání  prohláš ení  o shodě Vý robků ' uváděných na trh'

certifikát se mů ž e použ í Vat pouze jako certifikát výrobků ' specifikovaných na 1' a 2.
straně' To p|ati ipro použ ití  V rek|amní ch, propagač nich a komerění ch mateÍ iá|ech'
Neoprávněné  nebo k|amavé  použ ití  certifikátu mů ž e být sankcionováno (s 19 zákona
č .2211997 sb', o technických pož adavcí ch na vý robky a o změně a dop|nění  někteďch
zákonů ' ve znění  pozdějš í ch změn a doplňků ).

Je zakázáno měnit, dop|ňovat nebo přepisovat ú daje v certiflkátu.

certifikát ne|ze použ í t jako certifikát výrobkú , u ktených by|a provedena bez souhIasu
strojí renské ho zkuš ební ho ú stavu. s.p' změna ov|iVňují ci shodu s technickými
pož adavky' specifikovanými na 1' straně'
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