
Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava - Radvanice

(1) Dodatek č. 3 k ES certifikátu o přezkoušení typu
Zařizení nebo ochranné systémy urěené pro použiti

v prostředí s nebezpečím výbuchu
podle Směrnice 94/9/EC (NV 2312003 Sb.)

certifikátu o přezkoušení typu:

FTzÚ 03 ATEX o31 2

(4) Zařízení: ího tlaku, typ 604

(5) Výrobce: Huba

(6) Adresa: ! 7, Wúrenlos, Švýcarsko

(7) Dodatek k certifikátu platí prď - prodloužení platnosti certifikátu

- změna označení

(8)

(9)

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

specifikována v dokumentaci, jejíž n dále.

Tento doplněk certifikátu typu platí pouze pro přezkoušení koncepce a konstrukce vzorku

výrobku podle přílohy 3 (odstavec 6) Směrnice 2312003 Sb.). Tato směrnice uvádí další

požadavky, které musí splňovat výrobce nebo které

nebo do provozu

splněny před uvedením výrobku na trh

(10) Bezpečnost modifikovaných částíbyla ověřena podle norem:

čsru eru 60079_0:2013; čsru eH soo

(1 1) Označení zařlzení konstruovaného podle tohoto doplňku musí symboly.

@ rl zc Ex ia llc T6 Gb

(12) Platnost certifikátu s tímto dodatkem je do: 06.11.2018

Odpovědná osoba:

vedoucí certifikačn ího orgánu

Vydání tohoto dodatku k certifikátu je podmíněno plněním všeobecných podmínek rrzÚ, s.p.
Tento dodatek k certifikátu může být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn (věetně dalších stran)

ryztxÁLttĚ recHrutcrÝ zruŠesNÍ Úsrnv, státní podnik, Pikartská 1337 t7,716 07 ostrava-Radvanice,
tel +420 595223 111,íax +420 596 232672, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



(13)

(14)

Fyzikálně technický zkušební ústav
Ostrava - Radvanice

pokračování

Dodatek č. 3

(18)

(19)

k ES certifikátu o přezkoušení typu ě. FTZU 03 ATEX 0312

(15) Popis zařízenínebo ochranného systému:

Technické parametry a konstrukce zařízení zůstávají beze změn.

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení platnosti certifikátu.

(16) Zpráva č.: 03/0312-3

(17) Zvláštnípodmínky pro bezpeěné použití: -

Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpeěnost:

Jsou pokryty normamidle bodu (10)tohoto dodatku.

seznam dokumentace:

Výkres štítku; Datum: 1112013

Datum vydání: 06. 1 1.201 3
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vedoucí certifikačn ího orgánu

Vydání tohoto dodatku k certifikátu je podmíněno plněním všeobecných podmínek Ftzú, s.p.
Tento dodatek k certifikátu múže být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn (včetně daÉích stran).
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