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Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava -Radvanice ®
tij     Dodatek č. 2 k certifikátu o přezkoušení typu
(2)                                            Zařizení nebo ochranné systémy určené pro použití

v prostředi s nebezpečím výbuchu
podle Směrnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3)     Číslo certifikátu  o  přezkoušení  typu.

FTZÚ 04 ATEX 0245

(4)    Zařízení nebo ochranný systém:      Přímočaré pneumotory (provedení s opláštěnou trubkou)
typová  řada  PPO  *****  **  22  ***  ****  resp.  PPO  *****  **  30  ***  ****
resp.PPO**  90*****  ***  ****

(5)    Výrobce:         STRÁNSKÝA PETRžÍK, pneumatické válce, spol. s r.o.

(6)    Adresa:            54472   Bílá, Třemešná 388, ČR

(7)    Dodatek  k certifikátu  plati'  pro:            -ověření  podle nových  platných  norem
-prodloužení  platnosti certifikátu

(8)    Modifikace  certifikovaného  zařízení  (ochranného  systému)  a  jakékoliv  jeho  schválené  varianty  jsou

specifikovány v dokumentaci, jejíž seznam je uveden v tomto ce"fikátu.

(9)    Tento  doplněk  certifikátu  typu   piatí   pouze   pro  typové  přezkoušení   koncepce  a   konstrukce  vzorku
výrobku  podle směrnice 94/9/EC  (NV 23/2003  Sb.).  Tato smérnice  uvádí  další  požadavky,  které  musi

splňovat výrobce  nebo které musí být splněny  před  uvedením výrobku  na trh  nebo do provozu

(10)    Bezpečnost modifikovaných  Části  byla ověřena  podle  norem.

ČSN  EN  13463-1:2009;           ČSN  EN  13463-5:2012

(11)    Označení  zařízení  konstruovaného  podle tohoto doplňku  musí  obsahovat tyto symboly.

© , M2 c
(12)     Platnostcertifikátu  s  tímto dodatkemje do.       31.07.2019

vedoucí certifikačního orgánu

`Ř

Strana   i/2`

Datum Vydánírft80  06`.`2Q14

Vydání tohoto  dodatku  k  certifikátu je  podminěno  plněnim  všeobecných  podmi'nek  FTZU`  s.p
Tento dodatek k certifikátu  muže  byt  rozmnožo`tán  pouze vcelku  a  bez jakýchkoliv změn  (včetně dalších  stran)

FYZIKÁLNÉ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ  ÚSTAV,  státní  podnik,  Pikartská  1337/7   716 07 0strava-Radvanice,
tel  +420  595 223111,  fax +420  596 232 672,  ftzu@ftzu  cz   www ftzu  cz



//,,;TZů\\,, Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava -Radvanice

Pokračování

Dodatek č, 2
k certifikátu o přezkoušení typu č. FTZÚ 04 ATEX 0245

(15)    Popis  modifikace zaři'zení  nebo ochranného  systému.

Viz  certifikát  FTZÚ  04  ATEX  0245  a  dodatek  Č.1.  Timto  dodatkem  se  prodlužuje  platnost  certifikátu

a    potvrzuje   se   splnění    požadavků    na   zařízeni    podle    současně    platných    technických    norem

uvedených  pod  bodem  (10) tohoto dodatku

(16)    Zpráva Č.:  04/0245  +  04/0245-1  +  04/0245-2

(17)    Zvláštní  podmínky  pro  bezpečné  použití.   --

(18)    Základní  požadavky  na ochranu zdraví a  bezpečnost:

Splněny dodržením  požadavků  výše citovaných  norem

(19)    Seznam dokumentace:

Viz certifikát FTZÚ  04 ATEX 0245 a dodatek Č.  1

Odpověd

Ei

ná osoba:

lng.  Lukáš  Martinák

Datum  vydání:  30.06.2014
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