
CERTYFIKAT TYPU

numer ewidencyjny 576/08107 10210 - 00.210.1 39

wydany producentowi.

EuroClean, s.r.o.
Dobrovského 179

CZ - 252 63 Roztoky
|Č:261 41 477

dla produktu:

Urzqdzenie do wytwarzania i dawkowania
dwutlenku chloru

Oznaczenie typu. Euroclean OXCL
Modyfikacja: Euroc|ean oxcL 0í,02, 03
Miejsceprodukcj i :  EuroClean,s.r .o.

Podbabská 81l17
160 00 Praha 6, Republika Czeska

d|a ktÓrego przeprowadzono ana|izq, certyfikacjg i audyt systemu jakoŠci
zorientowany na e|ementy zapewniajqce kontynuacjg zgodnoŠci produktów
{9odnie z systemem certyfikowania TÚV SÚD Czech wed|ug normy
csN EN 45011:1998, a których wyniki sa zawarile W Raporcie z
Przeprowadzenia Analizy, numer ewidencyjny 890l20lOAlBTllZE z dnia
24.11.2008.

PowyŽszy typ produktu spe|nia stosowa|ne wymagania nastgpujqcych pzepisów
/ dokumentów normatywnych, ktÓre stanowi|y podstawq do jego
przeanalizowania:

Dyre ktywa 2006/95/EC, dyre ktyw a 20041 1 081 EC,
normy: csN EN 60204.1:2000, csN EN 60335.í:2003' csN EN 60335.2.
41:2003,
čsn en 55oíí:1999, čsru eru 6í000.6.2:2006, Čsru eru M8,|2:2006

Niniejszy Certyfikat zachowuje waznoŠÓ do 27 .11.2013

SzczegÓ|y i warunkiwaŽnoŠci Certyfikatu sEzawarte w za|qczniku do niniejszego
Certyfikatu, który stanowi jego integra|nq czqŠó i zawiera

Czech

Nazwa:

W Pradze. dnia 27 .11.2008

Organ certyfi kujqcy produkty

rÚv sŮo Czech s'r.o., Novodvorská gg4, 14221 Praha + - Čn tČ:63987121
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lnŽ. lvo Dršták
kierownik organu
certyfikujqcego

TUVO
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Zalqcznik do Certyfikatu Typu nr ew.
00.210. 1 39

numer ewidencyjny 576/08/07 t02l 0 -
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PrÓbkg produktu do przeprowadzenia ana|izy i certyfikacji typu zg|oszono dnia 2.8.2008.

Certyfikat wystawiono na podstawie materia|Ów ŽrÓd|owych Z|ecen iodawcy'
- Wniosek o Certyfikacjg z dnia 2.8.2008.

U producenta produktu przeprowadzono audyt systemu jakoŠci zorientowany na e|ementy
zapewniajqce kontynuacjg zgodnoŠci produktÓw z wymaganiami certyfikacji. Wyniki sq zawarte
w Raporcie Wstqpnym z Inspekcji Miejsca Produkcji i Systemu Zarzqdzania JakoŠciq.

Lista waznych czgŠci dokumentacji technicznej:
patz RaporlzPrzeprowadzenia Analizy nr ew. z dnia 24.11.2008.

WarunkiwaŽnoŠci
Certyfikat jest waŽny ty|ko w odniesieniu do jego w|aŠciciela oraz podanych w nim produktów i
miejsc produkcji.
Cedowanie Certyfikatu przez jego wlaŠcicie|a na osoby trzecie jest niedopuszcza|ne, jak
równieŽ jego wykorzystywanie przez osoby trzecie.
Zmiany produktu w stosunku do certyfikowanego wykonania na|eŽy niezw|ocznie zg|osió do
TÚV sÚD Czech. Taka oko|icznošÓ moŽe uza|eŽniÓ kontynuowanie Certyfikatu od
dodatkowego przeanalizowania zgodnoŠci.
Nadzór nad w|aŠciwym funkcjonowaniem systemu jakoŠci u producenta przeprowadza TÚV
SÚD Czech na podstawie zawartej umowy o dzia|a|noŠci kontro|nej w terminie .1 roku.

. Niniejszy Certyfikat jest waŽny przez okres 5 |at od daty wystawienia, a na Žqdanie moŽe

a

a

a

zostaÓ wznowiony.
Niniejszy Certyfikat moŽna powie|aó jedynie w ca|oŠci, |qcznie z wszystkimi za|qcznikami.
Do niniejszego Certyfikatu nie za|oŽono prawa do korzystaniaze znaku TÚV SÚD Czech.
WaŠcicie| Certyfikatu zobowiqzuje siq do prowadzenia zapisÓw o wszystkich ewentua|nych
skargach dotyczqcych zgodnoŠci produktów z Wymaganiami przepisów i norm oraz
udostgpnienia tych zapisów do dyspozycji organowi certyfikujqcemu TÚV SŮD Czech.
W sprawach b|iŽej nie okreŠ|onych (rek|ama, korzystanie ze znaku próbnego i certyfikatów)
stosuje sig ogó|ne Warunki Certyfikacji Produktów w aktua|nym brzmieniu.

ffi

strona'l zalacznika


