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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
podle §12 zákona č.22/1997 Sb.,o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, §2 a 3 nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým
se stanoví technické požadavky na vybrané výrobky, ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. a
nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Výrobce

HECKL s.r.o.
Přemyslova 153, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČO:62956833
tímto potvrzuje, že na výrobek

Pevné poklopy VENTILOVÉ, ŠOUPÁTKOVÉ, HYDRANTOVÉ
bylo provedeno posouzení shody jeho vlastností s požadavky na bezpečnost výrobků
stanovenými platnými technickými předpisy podle nařízení vlády č.163/2002 Sb. §8 odst. 1
písm. a), ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. a nařízení vlády č.215/2016 Sb.
a prohlašuje,
že uvedený výrobek splňuje základní požadavky nařízení vlády, konkretizované v určených
normách ČSN EN 124:1996
Pevné poklopy ventilové, šoupátkové a hydrantové slouží k ochraně částí a dílů armatur a jejich
ovládání před mechanickým poškozením nebo znečištěním. Zajišťují dostupnost ovládacích
prvků armatur.
Jsou určeny k realizaci nových staveb nebo rekonstrukce.
Počáteční zkoušku typu výše uvedených výrobků provedla autorizovaná AO 202 Strojírenský
zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, Brno, která vydala certifikát výrobku č. J-30-20086-17 ze
dne 23.2.2017 a závěrečný protokol č.30-10949/2 ze dne 22.2.2017.

Výrobce HECKL s.r.o. prohlašuje na vlastní odpovědnost, že vlastnosti uvedeného výrobku
splňují základní požadavky nařízení vlády 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb.,
výrobek je za podmínek určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je
zabezpečena shoda všech výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a s požadavky
těchto předpisů.

V Kralupech nad Vltavou, dne 23.2.2017
Ing. Pavel Heckl
jednatel společnosti
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